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P O Z V Á N K A 
Vážený člen SAČW, 

pozývame Vás 

na valné zhromaždenie Slovenskej asociácie čínskeho wushu, 

ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2018 (sobota) o 12.00 h 

v priestoroch Wushu klub Trnava, Mozartova ulica č. 10, Trnava 

 

 

 

1. Prezentácia účastníkov a splnomocnení 

2. Voľba zapisovateľa a predsedajúceho 

3. Schválenie programu VZ 

4. Informácia o vystúpení člena (Klub bojových umení "Plachtiaci Orol") 

5. Schválenie zloženia volebnej komisie 

6. Voľba generálneho sekretára SAČW 

7. Prijatie nového člena (Športový klub CHAN DAO KUNG FU SLOVAKIA) 

8. Zmena sídla Slovenskej asociácie čínskeho wushu (úprava stanov) 

 

 

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 

• Ferenc Furi (Slovenská Kung fu federácia) - 1 hlas 

• Eduard Urbanovič (Wu shu klub Trnava) - 3 hlasy 

• Jose Luis Serra (Wutai Slovensko) - 3 hlasy 

• Róber Repka (Wu shu team Slovakia) - 1 hlas 

• Ľubomír France (Škola čínskeho wushu) - 3 hlasy 

• Martin Csázsár (právny zástupca SAČW) 

• Marián Susedka st. (člen dozornej rady) 

• Peter Kysel (viceprezident SAČW) 

• Veronika Vágnerová (členka dozornej rady) 

• Michal Slamka (Škola čínskeho wushu) 

• Emilio Pacini (Športový klub CHAN DAO KUNG FU SLOVAKIA) 

• Katarína Kittová (Wu shu klub Trnava) 

 

 

V Bratislave, 8.3.2018 

                                                   S pozdravom, 

Mgr. Ľubomír France,  

prezident SAČW 

+421905948422 

www.wushuslovakia.sk 

 

 

 

http://www.wushuslovakia.sk/
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Prílohy k valnému zhromaždeniu konajúceho 24.3.2018 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), 

 

2. Návrh zloženia volebnej komisie 

 

Veronika Vágnerová - navrhnutá za klub Škola čínskeho wushu 

Peter Kysel - navrhnutý za klub Wutai Slovensko 

Marek Školuda ml. - navrhnutý za klub Wushu Akadémia Banská Bystrica 

 

3. Kandidáti na funkciu generálneho sekretára Slovenskej asociácie čínskeho wushu 

 

Katarína Kittová – navrhnutá za klub Wu shu klub Trnava 

 

4. Zmena sídla Slovenskej asociácie čínskeho wushu 

 

Nová adresa: Ladislava Dérera 35, Bratislava, 83101 

 


