
ZÁPISNICA Č. 2/2019 

zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenskej asociácie čínskeho wushu (SAČW),  ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19.10.2019 o 13:00 hod., v priestoroch čínskej reštaurácie na Tamaškovičovej 10 v 

Trnave 

Program: 

1. Prezentácia účastníkov  

2. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru a zapisovateľa 

3. Schválenie programu VV 

4. Prezentácia a plán trénerských školení pod záštitou SAČW (Peter Cuninka) 

5. Stav čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu a plán ich dočerpania do konca roku 2019 (Ľubomír 

France) 

6. Plán aktivít do konca roka 2019 a predbežný plán aktivít pre rok 2020 

7. Aktualizácia zoznamu talentovanej mládeže 

8. Záver 

 

K bodu 1: 
Pozvaní (funkcionári VV a hostia Slovenskej asociácie čínskeho wushu) 

 Ján Okrucký (hlavný tréner SAČW)  - prítomný, 1 hlas 

 Ľubomír France (prezident SAČW) - prítomný, 1 hlas 

 Peter Kysel (viceprezident SAČW) - prítomný, 1 hlas 

 Michal Slamka (PR SAČW) - prítomný, 1 hlas 

 Katarína Kittová (generálna sekretárka SAČW) – prítomný, 1 hlas 

 Peter Cuninka - prítomný 

 Tatiana Hubová - Prítomná 
 
K bodu 2: 
- Za zapisovateľa bol navrhnutý Peter Kysel. Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
Peter Kysel bol schválený za zapisovateľa. 
- Za predsedajúceho bol navrhnutý Ľubomír France. Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
Ľubomír France bol schválený za predsedajúceho. 
K bodu 3: 
Hlasovanie o programe VV podľa pozvánky: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 
Bol schválený program VV podľa pozvánky. 
K bod 4: 
Peter Cuninka odprezentoval možnosti vzdelávania trénerov pod záštitou národného športového 

zväzu v spolupráci akreditovaným telovýchovným pracoviskom. 

Na základe diskusie bolo dohodnuté, že Peter Cuninka osloví Fakultu telesnej výchovy a športu UK 

v Bratislave do konca októbra. Prezistí možné termíny vzdelávacieho plánu pre trénerov I., II. a III. 

stupňa a zároveň spresní požiadavky a spresní informácie ohľadom obsahu školenia (rozsah hodín, 

náplň všeobecnej a špeciálnej časti). 

Ďalej bol poverený hlavný tréner Ján Okrucký k vypracovaniu študijného manuálu k danej 

problematike do 10.12.2019 pričom daný materiál bude priebežne zdielaný a pripomienkovaný.  

Všetci prítomní s týmto bodom súhlasili a zobrali ho na vedomie. 

K bodu 5: 



Ľubomír France oboznámil VV o stave čerpania dotácií k danému dňu. Zostalo nevyčerpaných 2476 

euro na talentovanú mládež a 3763 euro na reprezentáciu a administratívu.  

Ľubomír France upovedomil VV, že prostriedky pre talentovanú mládež budú do konca roku 

dočerpané na náklady spojené so zdravotnými prehliadkami, s nákladmi spojenými so súťažami, na 

ktorých sa zúčastnia športovci talentovanej mládeže (štartovné, preprava, ubytovanie...). Najbližšie 

súťaže: v novembri: Juniorská súťaž v Brne, Juniorská súťaž v Starej turej, Medzinárodná súťaž 

v Aténach, Medzinárodná súťaž v Krakove. 

Prostriedky na reprezentáciu navrhol Ľubomír France rozdeliť na výbavu športového náčinia na 

podporu klubov vo výške spolu 1800 euro (výška sa môže ešte upraviť v závislosti od priebežného 

čerpania fin. prostriedkov). Ďalej navrhuje zaplatiť ročné členské na rok 2020 pre EWUF vo výške 

500 euro.  

Ľubomír France navrhol zakúpenie profesionálnych športových mečov pre reprezentantov Patrika 

Hatalu a Tobiáša Kittu ako ocenenie za vynikajúce dosiahnuté výsledky na Majstrovstvá ch sveta 

v tradičnom wushu. 

Všetci prítomní hlasovali za jednotlivé návrhy. 

K bodu 6: 
Ján Okrucký informoval prítomných ohľadom organizácie Juniorskej súťaže v Starej turej, ktorá sa 

uskutoční 16.11.2019.  

Ľubomír France informoval o podaní žiadosti o dotácie na budúci kalendárny rok. Informoval, že 

momentálne je žiadosť v štádiu posudzovania a výpočtov. Zároveň podal žiadosť aj pre zaradenie 

úspešných športovcov do TOP TÍMU pre rok 2020, menovite: Peter Kysel, Ľubomír France, Michal 

Repčík, Igor Sakala. Informoval, že bohužiaľ juniorskí reprezentanti nemôžu byť do top tímu 

zaradení, pretože wushu nieje olympijský šport. 

Ľubomír France priebežne posiela aktualizovaný plán aktivít pre rok 2020. MSR 2020 sa uskutočnia 

v Bratislave dňa 23.5.2020.  

Katarína Kittová osloví potenciálnych sponzorov na podporu súťaží v roku 2020. 

VZ 2020 sa uskutoční na prelome február marec 2020. 

Všetci prítomní zobrali dané skutočnosti na vedomie. 

 

K bodu 7: 

Zoznam talentovanej mládeže bude aktualizovaný v januári 2020. 

Všetci prítomní zobrali dané skutočnosti na vedomie. 

 
Záver 

Na zasadnutí VVV boli prerokované a odsúhlasené všetky body programu v súlade s platnými  

Stanovami SAČW. 

V Trnave, 19.10.2019 


