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

POZVÁNKA
Vážený člen SAČW,
pozývame Vás
na valné zhromaždenie Slovenskej asociácie čínskeho wushu,
ktoré sa uskutoční dňa 16. februára 2019 (sobota) o 12:00 h
v priestoroch Wushu klub Trnava, Mozartova ulica č. 10, Trnava

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voľba zapisovateľa a predsedajúceho
Schválenie programu VZ
Prezentácia účastníkov a splnomocnení
Vyhodnotenie roku 2018 (financie, rozvoj wushu, súťaže, aktivity...)
Plán súťaži a aktivít pre rok 2019
Financovanie v roku 2019
Plán školení rozhodcov pre rok 2019, semináre 2019
MSR 2019 v Bratislave

Pozvaní (členovia a funkcionári Slovenskej asociácie čínskeho wushu):
















Marek Školuda (Wushu Akadémia Banská Bystrica) - 1 hlas
Ján Okrucký (Wushu centrum Stará Turá) - 3 hlasy
Ján Hrankay (Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko) - 2 hlasy
Feren Furi (Slovenská Kung fu federácia) - 1 hlas
Eduard Urbanovič (Wushu klub Trnava) - 3 hlasy
Jose Luis Serra (Wutai Slovakia) - 2 hlasy
Róber Repka (Wu shu team Slovakia) - 1 hlas
Emilion Pacini /Chang dao Kung fu Slovakia) – 1 hlas
Ľubomír France (Škola čínskeho wushu) - 3 hlasy
Martin Csazsár (právny zástupca SAČW)
Marián Susedka st. (člen dozornej rady)
Peter Kysel (viceprezident SAČW)
Katarína Kittová (gen. sekretárka SAČW)
Veronika Vágnerová (členka dozornej rady)
Michal Slamka (Škola čínskeho wushu)

V Bratislave, 26.1.2019
S pozdravom,
Mgr. Ľubomír France,
President SACW
+421905948422
www.wushuslovakia.sk
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Prílohy k valnému zhromaždeniu konajúceho 16.2.2019 v Trnave:
1. Delegačný kľúč SAČW:
Všetci členovia VZ majú právo hlasovať. Všetci členovia VZ majú 1 hlas.
Zástupcovia športových klubov SAČW, ktorých aspoň 1 športovec sa zúčastnil aspoň 2
medzinárodných zahraničných súťaží za predchádzajúci kalendárny rok, majú 1 hlas navyše.
Zástupcovia športových klubov SAČW, ktoré majú podľa zákona o športe evidovaných minimálne 10
aktívnych športovcov majú 1 hlas navyše.
b) členom VZ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SAČW len na základe výkonu funkcie v
orgáne SAČW,
c) volený člen VZ sa zúčastňuje na zasadnutí VZ osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník
zvolený rovnakým spôsobom ako člen VZ; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie
zúčastniť sa na zasadnutí VZ predložením zápisnice o jeho zvolení,
d) členom VZ, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo
ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v najvyššom orgáne nezastupuje volený
člen podľa písmena c),
4. Dotácia uznanému športu na rok 2019 - 18 029 eur
Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že
a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne
medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo
počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 2 704 eur
b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 3 606 eur
c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 4 507 eur
d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 2 704 eur
e) na kapitálové výdavky použije sumu 0 eur.

Návrh rozpočtu pre rok 2019




kluby
talentovaná mládež
Reprezentácia a
administratíva





2 820 E
3 610 E
11 599 E

Prerozdelenie finančných prostriedkov pre kluby na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov:

akt.
klub Športovci
Škola čínskeho wushu
Wushu centrum Stará Turá

10
47

2 800,00
€
304,35
€

návrh
310 €
1430 €

2

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

1430,43 €
Wutai Slovensko

15

Wushu klub Trnava

10

Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko
spolu

10
92

456,52 €
304,35
€
304,35
€

460 €
310 €
310 €
2820 €

5. Kalendár súťaží pre rok 2019

6. Organizácia postupových a ďalších súťaží spoluorganizovaných klubmi pod záštitou SAČW
Športovci sa musia počas roku zúčastniť aspoň 3 súťaží alebo 3 kategórií v rámci 1 a viac súťaží
spoluorganizovaných SAČW, aby mohli byť zaradení medzi aktívnych športovcov Preto je vhodné,
aby si každý klub aspoň raz ročne zorganizoval súťaž, na ktorej sa zúčastní čo najviac jeho členov,
poprípade sa na nej zúčastnia aspoň tí, ktorí nejdú na žiadnu inú súťaž.
Ak sa rozhodnete zorganizovať si vlastnú (postupovú, medziklubovú, inú) súťaž, treba sa držať
nasledovných parametrov.
Parametre súťaže:
Povinné
 Oznámiť vedeniu SAČW minimálne 2 týždne dopredu, kedy a kde sa súťaž koná.
 Na stránky SAČW zavesiť informácie o súťaži , poprípade odkaz na klubové stránky s
informáciami o súťaži (propozície, kategórie).
 Za názvom súťaže musí byť uvedené že sa jedná o postupovú súťaž organizovanú pod záštitou
SAČW (nie klubovú).
 Najneskôr do 2 týždňov po termíne súťaže zavesiť výsledky na stránky SAČW.
Nepovinné
 Plagát (ak plagát budete mať, treba aby bolo na ňom logo, alebo názov SAČW).
 Diplomy (ak budú, treba aby obsahovali logo, alebo názov SAČW).
 Medaile, ceny.
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