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

pozývame Vás 

na zasadnutie Výkonného výboru  Slovenskej asociácie čínskeho wushu, 

ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2018 (sobota) o 18.00 h 

v priestoroch športovej haly Mladosť, Trnavská cesta 39, Bratislava 

 

Program: 
 

1. Prezentácia účastníkov  

2. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru 

a zapisovateľa 

3. Schválenie programu VZ 

4. Predloženie a schvaľovanie interného oznamu „o stanovení ročných príspevkov na činnosť 

zväzu pre osoby s príslušnosťou k Slovenskej asociácii čínskeho wushu“ 

5. Doplnenie zoznamu talentovanej mládeže na návrh klubu Wutai Slovakia 

6. Plánovanie súťaži spoluorganizovaných členskými klubmi 

7. Vyslanie rozhodcov na medzinárodné školenie rozhodcov pod záštitou IWUF 

8. Záver 

 

 

Pozvaní (funkcionári VV Slovenskej asociácie čínskeho wushu): 

 

• Ján Okrucký (hlavný tréner SAČW)  

• Ľubomír France (prezident SAČW)  

• Martin Csázsár (právny zástupca SAČW) 

• Peter Kysel (viceprezident SAČW) 

• Michal Slamka (PR SAČW) 

• Katarína Kittová (generálna sekretárka SAČW) 

 

Prílohy: 

1. interného oznamu „o stanovení ročných príspevkov na činnosť zväzu pre osoby s 

príslušnosťou k Slovenskej asociácii čínskeho wushu“ 

2. menný zoznam navrhnutých športovcov do útvaru talentovanej mládeže 

 

 

 

V Bratislave, 2.4.2018 

                                                   S pozdravom, 

Mgr. Ľubomír France,  

prezident SAČW 

+421905948422 

www.wushuslovakia.sk 

 

 

 

 

http://www.wushuslovakia.sk/
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Slovenská asociácia čínskeho wushu 
 

 

Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica 
 

Interný oznam č.1/2018 zo dňa 21.4.2018 

Občianskeho združenia „Slovenská asociácia čínskeho wushu“ o stanovení 

ročných príspevkov na činnosť zväzu pre osoby s príslušnosťou k 

Slovenskej asociácii čínskeho wushu 

 

 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SAČW zo dňa 21.04.2018 a požiadaviek 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplývajúcich zo zákona pre uznanie 

SAČW za národný športový zväz, ustanovuje VV SAČW ročný príspevok na činnosť zväzu 

pre osoby s jej príslušnosťou vo výške 0,1 euro.  

 

Platbu ročných príspevkov na činnosť zväzu je potrebné vykonať vždy do 30.3. 

príslušného roku prevodom na účet SAČW (SK5583300000002401068718).  

 

V roku 2018 je lehota na platbu ročných príspevkov na činnosť zväzu do 30.05.2018. 

 

Ak je osoba príslušná aj ku konkrétnemu klubu, ročný príspevok na činnosť zväzu  od 

nej vyberá klub a následne zasiela na účet SAČW. Zároveň zašle Výkonnému výboru 

zoznam osôb, za ktoré uhradil klub uvedený ročný príspevok. Osoby bez príslušnosti ku 

konkrétnemu klubu posielajú ročný príspevok na činnosť zväzu priamo na účet SAČW 

uvedený vyššie. 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ľubomír France (prezident SAČW) 

 

Overil:         JUDr.  Peter Kysel (viceprezident SAČW) 

 
 

Menný zoznam navrhnutých športovcov do útvaru talentovanej 

mládeže 
 

 

• Matej Michalovič 

• Peter Kysel, ml 

• Michal Redhammer 
 

 


