
Slovenská asociácia č ínskeho wushu 
Oficiálny reprezentant Slovenskej republiky vo wushu, č len IWUF a EWUF 

Námestie SNP 11, Banská Bystrica IČ O: 42019541 Tel: +421 905 218753, 905948422 

974 01 Slovenská republika DIČ : 2022571023 Email: email@wushuslovakia.sk 

 IBAN: SK5809000000005022485232 Web: www.wushuslovakia.sk 

 

P O Z V Á N K A 
Vážený člen Výkonného výboru SAČW, 

pozývame Vás 

na Výkonnného výboru Slovenskej asociácie čínskeho wushu, 
ktoré sa uskutoční dňa 12. augusta 2017 o 11.00 v Trnave 

 

 

Program:  
1. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru a 

zapisovateľa, schválenie programu  

2. Návrhy na obsadenie funkcie viceprezidenta  

3. Prejednanie termínu na ďalšie valné zhromaždenie  

4. Predloženie a schvaľovanie smernice o elektronickom hlasovaní  

5. Predloženie a schvaľovanie smernice o útvare talentovanej mládeže, nastavenie kritérií pre 

zaradenie talentovaných športovcov  

6. Právny zástupca podá informácie o stave posudzovanie stanov jednotlivých klubov  

7. Nominácie a mechanizmus organizácie na Majstrovstvá sveta v tradičnom wushu v Číne  

8. Aktuálna spolupráca s IWUF  

9. Organizácia Majstrovstiev Slovenska 2018  

10. Kontrola zverejňovania údajov podľa zákona o športe  

11. Záver 

 

Pozvaní : 

 Marek Školuda (prezident SAČW)  

 Ján Okrucký (hlavný tréner SAČW)  

 Ľubomír France (generálny sekretár SAČW)  

 Martin Csazsár (právny zástupca SACW) 

 Marián Susedka st. (člen dozornej rady) 

 Veronika Vágnerová (člen dozornej rady) 

 Ferenc Furi (člen dozornej rady) 

 Michal Slamka (PR manažér SAČW) 

 

Prílohy:  
  

 smernica o elektronickom hlasovaní 

 smernica o útvare talentovanej mládeže  

 návrh kritérií pre zaradenie talentovaných športovcov  
 

 
 

 

V Bratislave, 25.7.2017 

                                                   S pozdravom, 

Mgr. Ľubomír France,  

gen, sekretár SACW 

+421905948422 

www.wushuslovakia.sk 

 

mailto:email@wushuslovakia.sk
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SMERNICA  

Slovenskej asociácie čínskeho wushu 
 
 

 

o prijímaní rozhodnutí orgánov SAČW  
elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ 

 
 
 
 
 

1. Orgán SAČW môže prijímať svoje rozhodnutia aj mimo riadneho zasadnutia orgánu  
 

 
(pozn. pod riadnym zasadnutím sa má na mysli ústne konanie zasadnutia na 
konkrétne určenom mieste zasadnutia), a to formou elektronického hlasovania 
s následným písomným záznamom (hlasovanie per rollam). 

 
2. Hlasovanie per rollam je možné využiť pri rozhodovaní orgánu SAČW, ak z povahy veci 

vyplýva, že postačuje písomné vyjadrenie členov orgánu SAČW alebo ak z povahy veci 

nevyplýva vhodnosť/primeranosť prerokovania a rozhodnutia veci iným spôsobom 

alebo hlasovanie per rollam pri rozhodnutí konkrétnej veci nie je vylúčené predpismi 

SAČW. 
 

3. Vhodnosť/primeranosť prerokovania veci a hlasovania per rollam posudzuje predseda 

orgánu (napr. prezident, viceprezident alebo generálny sekretár SAČW) z vlastnej 

iniciatívy alebo na základe podnetu člena orgánu SAČW. Ak predseda orgánu považuje 

vec za závažnú, oznámi to predkladateľovi návrhu. 
 

4. Návrh rozhodnutia vo forme uznesenia orgánu SAČW ostatným členom orgánu SAČW  
predkladá, ktorýkoľvek člen orgánu SAČW jednotlivo alebo spoločne s iným členom 
orgánu SAČW (Navrhovateľ), pričom tento návrh sa predkladá prostredníctvom 
predsedu orgánu SAČW, ktorí návrh zasiela na elektronické adresy členov orgánu SAČW 
určené na elektronickú komunikáciu. 

 
 

5. Návrh na rozhodnutie orgánu SAČW v jednej z foriem podľa bodu 4 musí obsahovať: 
 

5.1. informáciu o predmete rozhodovania, prípadne zdôvodnenie predloženia návrhu a 

návrh ako má byť rozhodnuté 
 

5.2. podkladové materiály (ak je to potrebné vzhľadom na predmet rozhodovania), 
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           5.3. návrh textu samotného rozhodnutia, 
 

5.4. oznámenie lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej lehote je povinný člen orgánu 

SSAČW svoje vyjadrenie zaslať späť. Lehota na písomné vyjadrenie nesmie byť 

kratšia ako 5 dní. Do lehoty sa nepočíta deň, v ktorý bol návrh zaslaný členom 

orgánu SAČW na hlasovanie. 
 

7. Písomné vyjadrenie je člen orgánu SAČW povinný zaslať na elektronickú adresu určenú 

pre každý orgán SAČW osobitne v Prílohe č. 1 a v kópii predsedovi orgánu SAČW. V 

závere svojho vyjadrenia je člen orgánu SAČW povinný jednoznačne uviesť, či 

rozhodnutie schvaľuje/súhlasí, neschvaľuje/nesúhlasí alebo sa zdržiava. Vo svojom 

vyjadrení môže uviesť aj svoje výhrady, resp. zdôvodnenie svojho rozhodnutia a súčasne 

požiadať o zaznamenanie a zverejnenie výhrady, zdôvodnenia či odlišného stanoviska, 

ak nesúhlasil s prijatým/schváleným rozhodnutím orgánu SAČW. 
 

8. Ak sa člen orgánu SAČW v stanovenej lehote nevyjadrí, platí, že sa jeho odpoveď 

nezapočítava do kvóra stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 
 

9. Hlasovanie per rollam je platné: 
 

9.1. ak bol návrh riadne zaslaný všetkým členom orgánu SAČW na elektronické adresy 

členov orgánu SAČW určené na elektronickú komunikáciu a 
 

9.2. ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov 

orgánu SAČW. 
 
10. Návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná 

väčšina členov orgánu SAČW pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti podľa bodu 

9./9.2. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu orgánu SAČW. 
 
11. Predseda  orgánu  následne  po uplynutí lehoty na písomné vyjadrenie, bez  

zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 pracovných dní, oznámi výsledky hlasovania 
jednotlivým členom orgánu SAČW (spravidla formou emailovej správy) a vyhotoví zápis 
o hlasovaní, ku ktorému pripojí došlé vyjadrenia členov orgánu  
SAČW a predseda orgánu vyhotoví alebo zabezpečí vyhotovenie rozhodnutia v písomnej 

podobe s charakterom rozhodnutia vo forme uznesenia orgánu SAČW a zabezpečí jeho 

zverejnenie. Takéto rozhodnutie orgánu SAČW spolu so zápisom o hlasovaní a došlými 

vyjadreniami členov orgánu SAČW sa zakladá do príslušnej evidencie SAČW.  

 
Smernica nadobúda platnosť odo dňa schválenia 12.8.2017. 
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Príloha č. 1  
k SMERNICI Slovenskej asociácie čínskeho wuhsu o prijímaní rozhodnutí orgánov 

SAČW elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ 
 
 

 

Elektronické (distribučné 
1  

 ) adresy určené pre orgány SAČW: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) V prípade zaslania e-mailu na elektronickú /distribučnú/ adresu jednotlivých orgánov SAČW, bude daný e-mail automatický 
poslaný všetkým členom daného orgánu SAČW. 
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V Z O R 
 
 

 

Návrh na rozhodnutie Orgánu SAČW  

formou písomného hlasovania  

č. SAČW/rrrr/značka orgánu/P - poradové číslo 
 
 
 
 
1. Predkladateľ:______________(predseda orgánu, prezident) 
2. Navrhovateľ:______________ (akýkoľvek člen orgánu) 
3. Odôvodnenie návrhu:Predmetom rozhodnutia má byť schválenie (rozhodnutia, odporúčania, 

stanoviska, usmernenia)................................................................  
4. Zoznam podkladov pre rozhodnutie: 
5. Návrh textu rozhodnutia/uznesenia:  
 
 

 

Úloha z rozhodnutia: 
 

Termín: do ________ 
 

Zodpovedný/í: _______________ 
6. Lehotana písomné vyjadrenie:  do 5 dní 
7. Adresa doručenia písomného vyjadrenia: email _____, kópia na: email predsedu orgánu (email 

prezidenta)  
8. V prípade, ak sa v stanovenej lehote nevyjadríte, platí, že odpoveď sa nezapočítava do kvóra 

stanoveného na platné rozhodnutie o návrhu. 
 
 
 

 

V ____________, dňa ____________ 
 
 
 
 

 

meno a priezvisko  
predseda orgánu SAČW  
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V Z O R 
 
 

Zápis o hlasovaní 
 

pri rozhodovaní Orgánu SAČW  

formou písomného hlasovania  

k Uzneseniu č. SAČW/rrrr/značka orgánu/P - poradové číslo  

 

Predmetom hlasovania bol návrh uznesenia č. SAČW/rrrr/značka orgánu/P - poradové číslo 

v znení:  
............. 

 

Hlasovanie: 
 

  Súhlas / Nesúhlas 
  /Zdržal sa/ 

Pozícia v orgáne SAČW Meno, Priezvisko Nehlasoval 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Odlišné stanovisko člena orgánu SAČW, ktorý nesúhlasil s prijatým/schváleným rozhodnutím alebo 

s jeho odôvodnením, ak o to požiadal 2): 

 

Uznesenie č. SAČW/rrrr/značka orgánu/P - poradové číslo 

 

bolo schválené / nebolo schválené 
 

 

V ____________, dňa ____________ 

 

meno a priezvisko  
predseda orgánu SAČW  

 
 
2) Uvádza sa iba v prípade, ak člen orgánu nesúhlasil s prijatým/schváleným rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením a ak o 
to požiadal; inak sa časť môže vynechať úplne, prípade sa uvedie poznámka “žiadne” alebo uvedie pomlčka “- “, resp. lomka “ 
/ “. 
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V Z O R 
 

 

Uznesenie Orgánu SAČW 
 

č. SAČW/rrrr/značka orgánu/P - poradové číslo prijaté 

formou písomného hlasovania 

 

 

Text uznesenia:  
 
 
 
 
 

 

Odlišné stanovisko člena orgánu SAČW 3):  
 
 
 
 

 

Úloha z uznesenia:  
 
 
 
 
 
 

Termín : do ________ 
 

Zodpovedný/í: _______________ 
 
 
 

 

V ____________, dňa ____________ 
 
 
 
 

 

meno a priezvisko  
predseda orgánu SAČW  

 
 
 
3) Uvádza sa iba v prípade, ak člen orgánu nesúhlasil s prijatým/schváleným rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením a ak o 
to požiadal; inak sa časť môže vynechať úplne, prípade sa uvedie poznámka “žiadne” alebo uvedie pomlčka “- “, resp. lomka “ 
/ “. 
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SMERNICA  
Slovenskej asociácie čínskeho wushu 

 
 

o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj 

talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných 

športovcov SAČW 
 

 
Čl. I  

Základné ustanovenie 
 

1.    Táto smernica v nadväznosti na § 66 ods 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom 
znení upravuje kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého 
príspevku uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ SR”) na rozvoj talentovaných športovcov 
Slovenskej asociácie čínskeho wushu (ďalej len “SAČW”). 

 
2.    Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť čo najlepšie 

podmienky pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov s osobitým 
dôrazom a tomu zodpovedajúcej miere podpory najtalentovanejších športovcov zo 
Zoznamu talentovaných športovcov SAČW. 

 
3. Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ 

SR na rozvoj talentovaných športovcov sa prerozdeľujú podľa touto smernicou 
definovaných kritérií a pravidiel medzi športovcov SAČW, ktorí sú zaradení do 
Zoznamu talentovaných športovcov SAČW 

 
 

Čl. II  
Spôsob poskytnutia finančného príspevku talentovaným športovcom 

 
 

1. Finančné prostriedky sa poskytujú klubom/oddielom, ku ktorým majú športovci 
príslušnosť a ktoré zabezpečujú športovú prípravu týchto športovcov. Príspevok sa 
poskytuje formou refakturácie oprávnených a účelne vynaložených nákladov 
športovej prípravy. Podrobnosti poskytnutia príspevku, ako aj podrobnosti účelu 
použitia príspevku budú obsahom zmluvy uzavretej medzi SAČW a klubom/oddielom. 

 
2. Výška príspevku pre klub/oddiel, ku ktorým majú športovci príslušnosť a ktoré 

zabezpečujú športovú prípravu týchto športovcov sa stanovuje nasledovným 
spôsobom: 

2.1. Vytvorí sa Menný zoznamu SAČW pre daný kalendárny rok a na 
základe počtu talentovaných športovcov  v jednotlivých 
klubov/oddielov sa vypočíta suma podľa daného pomeru. 
2.2.   Príprava talentovanej mládeže bude zabezpečovaná formou 
spoločnej športovej prípravy na vopred určených miestach a 
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termínoch, pričom zabezpečenie miesta športovej prípravy a 
súvisiacich plnení a potrieb tejto športovej prípravy, objednávok, 
úhrad nákladov a plnení zabezpečuje priamo SAČW prostredníctvom 
Sekretariátu SAČW. 

 
Čl. IV  

Podmienky čerpania finančného príspevku rozvoja talentovanej  
mládeže a účel použitia príspevku 

 
1. Podmienkou čerpania príspevku rozvoja talentovanej mládeže je platná lekárska 

prehliadka v zmysle zákona 1)v rozsahu vyžadovanom vykonávacím predpisom 2). 
 
2. Podmienkou čerpania príspevku z prostriedkov rozvoja talentovanej mládeže, ktoré sa 

poskytujú klubom/oddielom je, že tieto kluby/oddiely spĺňajú 
 

podmienky zákona 3) mať spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov, najmä 
však majú zriadený samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov. 

 
3. Účelom použitia príspevku je rozvoj talentovanej mládeže. 
 
4. Účel použitia príspevku je športová činnosť talentovaného športovca, a to 

predovšetkým: 
 
             4.1. tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory a prípravné podujatia, 
stretnutia, 
 

4.2. pitný režim, 
 

4.3. poistenie liečebných nákladov, 
 

4.4. funkčné a lekárske vyšetrenia, 
 

4.5. diagnostiku, 
 

4.6. regeneráciu a rehabilitáciu, 
 

4.7. športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie neinvestičného 
charakteru, 

 
             4.8. mzdy a odvody športovcov a športových odborníkov, resp. úhrady za zmluvné 
vykonávanie  ich činnosti, vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov 
vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu (napr. stravovacie poukážky), 
 

4.9. dopingovú kontrolu, 
 

  4.10. zabezpečenie tréningového partnera, 
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 4.11. preprava športového materiálu a náčinia. 
  

5. Výkonný výbor SAČW je v rozsahu a medziach daných touto smernicou oprávnený v 

prípade potreby upraviť ďalšie podmienky čerpania príspevku, ako aj podrobnosti 

účelu použitia príspevku. 
 
6. Ak ktorýkoľvek talentovaný športovec nevyčerpá (pozn. vrátane riadneho vyúčtovania 

prostriedkov) prostriedky príspevku alebo nebudú vyčerpané prostriedky rozvoja 

talentovanej mládeže do 01.12. príslušného kalendárneho roka, tieto prostriedky sa 

použijú na materiálne zabezpečenie talentovaných športovcov; o použití prostriedkov 

rozhoduje Výkonný výbor SAČW. 
 

 
 
 
 
1) § 5 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 
 
2) Vyhláška č. 51/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky 
vrcholového športovca a talentovaného športovca 
3) § 66 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení 
   
Smernica nadobúda platnosť odo dňa schválenia 12.8.2017. 



KRITÉRIA 
Slovenskej asociácie čínskeho wushu 
pre zaradenie do Menného zoznamu 
Útvaru talentovanej mládeže SAČW 

 
1. Tieto kritéria stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu 
Útvaru talentovanej mládeže Slovenskej asociácie čínskeho wushu  (ďalej len “ÚTM SAČW ”). 
 
2.Náklady tejto športovej prípravy športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SAČW  
bude financovaná z príslušného percenta rozpočtu SAČW určených pre ÚTM SAČW na 
základe Smernice o kritériách, účele a rozdelení finančných prostriedkov na rozvoj 
talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SACW. 
 
3. Menný zoznam ÚTM SAČW sa ustanovuje pre každý kalendárny rok vždy k 30.9. 
príslušného kalendárneho roka. 
 
4. Do Menného zoznamu ÚTM SAČW sa zaraďujú športovci na základe dosiahnutého veku a 
aktívnej účasti na vybraných súťažiach. 
 
5. Pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SAČW je rozhodujúci vek do 18 rokov 
(dosiahnutý vek v kalendárnom roku, kedy sa budú čerpať finančné prostriedky určené na 
tento účel) a účasť aspoň na dvoch z troch typov súťaží (najvyššia slovenská súťaž 
„Majstrovstvá Slovenska vo wushu“ - posledný ročník, zahraničná súťaž alebo národná 
juniorská súťaž). Zaradenie do menného zoznamu talentovanej mládeže navrhuje hlavný 
klubový tréner a je následne schválený hlavným trénerom národného športového zväzu 
SAČW. 
 
Kritériá sú platné od schválenia z dňa 12.8.2017. 


