
1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA 

ČÍNSKEHO WUSHU VÝROČNÁ 

SPRÁVA 2019 
V zmysle Zákona č.440/2015 Z.z. o športe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr Ľubomír France – prezident SAČW 30.6.2020 



2  

OBSAH 
1. SAČW 3 

Personálne obsadenie SAČW 3 
Členská základňa – kluby 3 

2. Prehľad vyhodnotenia za rok 2019 4 
Športovci 4 
Kluby 4 

3. Reprezentácia 5 
4. Talentovaná mládež 5 
5. Prehľad vykonávaných činností a projektov 6 

Správa činnosti 6 
 Celoslovenské pôsobenie 7 

• Akcie organizované v SR 
• Propagácia 

 Medzinárodné pôsobenie 7 
• IWUF, EWUF 

6. Ročná účtovná závierka 8 
Zhodnotenie základných údajov 8 
Prehľad výnosov a nákladov 8 

7. Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SAČW poskytla zo svojho rozpočtu 

prostriedky prevyšujúce 5 000 € a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené 8 
8. Stav a pohyb majetku a záväzkov 9 
9. Návrh na použitie zisku 9 
10. Zmeny v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 9 
11. Zloženie orgánov SAČW 9 
12. Prílohy v pdf 9 

• Účtovná závierka ( súvaha a VZaS) 
• Poznámky 



3  

1. SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ČÍNSKEHO WUSHU 

Sídlo: Ladislava Dérera 35,831 01   Bratislava 

IČO: 42019541 

 Dátum registrácie 22.10.2004 

 
 

PERSONÁLNE OBSADENIE ORGÁNOV SAČW 

Výkonný výbor: 

Prezident: Mgr.Ľubomír France  

Viceprezident: Peter Kysel 

Generálny sekretár: Katarína Kittová                                                        

Hlavný tréner: Ján Okrucký 

PR manažér: Mgr. Michal Slamka 

 
Právny zástupca: 

Mgr. MartinCsászár 

  Dozorná rada: 

Predseda: Marián Susedka st. 

Členovia: Ferenc Furi, Veronika Vagnerová 
 
 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA SAČW v roku 2016 

Počet klubov: 9 

Počet športovcov (členov): 111  

 
 

 Wushu centrum 

Stará Turá 

 Wushu klub 

Trnava 

 Wushu akadémia, Banská 

Bystrica 

 Škola čínskeho wushu, Bratislava  

 Wu Shu Team Slovakia, Trnava 

 Slovenská Kung-fu federácia, 

Komárno 

 OZ Wutai Slovakia, 

Bratislava 

 Škola Lam Ga Hung Kuen 

Slovensko, Bytča  

 Chang Quan Kung fu Bratislava 
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2. PREHĽAD VYHODNOTENIA ZA ROK 2019 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI 
A: ZOSTAVY (TAOLU) 

Najúspešnejší chlapec: Tobiáš Kitta --- Wu-shu klub Trnava 

Najúspešnejšie dievča: Lenka Ondrovičová --- Škola čínskeho wushu 

Bratislava                                                                            

Najúspešnejší junior: Patrik Hatala --- Škola čínskeho wushu 

Bratislava Najúspešnejší senior: Michal Slamka --- Škola 

čínskeho wushu Bratislava                                                                           

Najúspešnejšia seniorka: Veronika Vagnerová - Škola čínskeho wushu 

Bratislava  

Najúspešnejšia dvojica: Igor Sakala a Michal Repčík – Škola Lam Ga 

Hung Kuen Slovensko, Bytča 

 

 
B: ZÁPAS (QINGDA, SANDA, TUISHOU) 

 
 

NAJÚSPEŠNEJŠIE KLUBY 2019 
A: ZOSTAVY (TAOLU) 

1. Škola čínskeho wushu, Bratislava 

2. Wushu centrum Stará Turá 

3. Wu-shu klub Trnava 
 

 
B:  ZÁPAS (QINGDA, SANDA, TUISHOU) 
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3. REPREZENTÁCIA 2019 

V rámci SAČW sa v roku 2019 zúčastnili reprezentanti SR vrcholových súťaží na svetovej úrovni v 

oblasti športových a tradičných zostáv (taolu). V roku 2019 sa z SAČW nezúčastnil nikto vrcholovej 

súťaže v zápase (qingda, sanda, tuishou). 

 
ZOSTAVY (TAOLU) 

Reprezentácia SAČW sa v roku 2019 v rôznych vekových kategóriách zúčastnila na: 

 
- národných turnajoch (aj so zahraničnou účasťou) 

 
SR: MSR, Kungfu deti I. a II.,Juniorská súťaž Trnava, Nan quan súťaž, Mladý kung fu majster a 
Kung fu majster 
  

Zahraničie: Národný pohár Moravy, Wushu open Louny, 8. Majstrovstvá sveta v Číne, 

Juniorská liga Brno, Acropolis wushu open Grécko, Open wushu cup Krakov 

Medailová bilancia reprezentácie v medzinárodných súťažiach: 

 

               45xzlato 

35xstriebro 

27xbronz 

 

    

 
- 1x vrcholového turnaja 

 
8. Majstrovstvá sveta v Číne,Emeishan: 
        

Patrik Hatala: zlato a bronz 

Tobiáš Kitta: striebro a bronz 

Michal Slamka: striebro a bronz  

Michal Repčík: striebro  

Igor Sakala: striebro  

Michal Redhammer: bronz  

 
 
 
 

4. TALENTOVANÁ MLÁDEŽ 
 

Športovci budú zaraďovaní do Útvaru talentovanej mládeže SAČW podľa kritérií vypracovaných 

Výkonným výborom SAČW na základe prieskumu a zhodnotenia výkonov mladých športovcov v roku 

2019.  

 
Trénermi ÚTM SAČW budú hlavný tréner SAČW Ján Okrucký a ďalší tréneri podľa príslušnosti 

športovcov zaradených do ÚTM. 

 
Náklady tejto športovej prípravy športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SAČW budú 

financované 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. 

 
Menný zoznam ÚTM SAČW sa ustanovuje pre každý kalendárny rok vždy k 30.9. príslušného 

kalendárneho roka. Do Menného zoznamu ÚTM SAČW sa zaraďujú športovci na základe dosiahnutého 



6  

veku a aktívnej účasti na vybraných súťažiach. 

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. 
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5. PREHĽAD VYKONANNÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV 

SPRÁVA ČINNOSTI 
 

SAČW realizovala všetko, čo jej vyplýva zo Stanov SAČW, najmä: 

● združovala a organizovala všetkých, ktorým dáva wushu možnosti rozvoja fyzických a 

duševných schopností pri dodržiavaní zásad morálky, tolerancie a etiky, 

● vytvárala optimálne podmienky pre aktivity svojich členov v oblasti wushu ako športu, 

● starala sa o rozvoj wushu s ohľadom na olympijské hnutie v celej šírke s osobitným zreteľom 

na žiacke a mládežnícke kategórie a na zlepšenie podmienok pre rozvoj wushu v SR, 

● navrhovala a realizovala koncepciu rozvoja wushu, 

● vydávala a aktualizovala vnútorné predpisy dôležité pre činnosť SAČW a to najmä sporový 

poriadok, disciplinárny poriadok smernice a iné predpisy, 

● organizovala súťaže vo svojej pôsobnosti s nadväznosťou na zahraničné a medzinárodné 

súťažné a iné obdobné podujatia. 

● zastupovala, chránila a presadzovala záujmy wushu vo vzťahu k orgánom verejnej 

správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, 

ktorých je členom, 

● navrhovala športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, 

● zaraďovala športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií 

určených príslušnou smernicou, 

● metodicky riadila a usmerňovala prípravu talentovaných športovcov, 

● schvaľovala podmienky účasti na súťažiach a udeľovala právo na účasť v nej na základe ich 
splnenia, 

● viedla zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu príslušných 

právnych predpisov, 

● viedla evidenciu zmlúv a dohôd v rozsahu a v súlade so zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

● určovala druhy športových odborníkov pre wushu vrátane odbornej spôsobilosti 

vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti vo wushu, zabezpečovala ich odbornú 

prípravu a overovala ich odbornú spôsobilosť, 

● oceňovala športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom 

športe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj wushu, 

● podporovala výstavbu, zveľaďovanie a údržbu športovej, klubovej a zväzovej infraštruktúry, 

● poskytovala súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v 

oblasti športu, 

● zapracovávala najmä smernicami pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia 

proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym 

javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 

● vykonávala praktickú a teoretickú činnosť zameranú na výučbu a šírenie wushu, 

● zverejňovala na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informácie podľa 

príslušných predpisov, 

● vykonávala vlastnú edičnú a propagačnú činnosť (časopisy, publikácie, web stránky atď.), 

● podporovala individuálnu činnosť svojich členov pri výučbe wushu (školy a kluby wushu, 

školy iných bojových umení a zdravotných cvičení, sebaobrany), 

● spolupracovala v zmysle svojho poslania a cieľov s ostatnými športovými organizáciami, 

združeniami a spolkami u nás i v zahraničí, 

● zúčastňovala sa na tvorbe, realizácii a kontrole športovej politiky, 

● vypracovala svoj rozpočet a priebežne kontrolovala jeho plnenie, 

● vlastnou aktívnou činnosťou sa snažila získavať finančné a materiálne prostriedky na 

zabezpečenie rozvoja wushu na Slovensku. 

● starala sa o propagáciu a popularizáciu wushu v prostriedkoch masovej komunikácie, 
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5.1.1 CELOSLOVENSKÉ PÔSOBENIE 
• Domáce súťaže 

V roku 2019 sa konali 5 juniorských súťaží, Majstrovstvá SR a asociáciou podporované klubové turnaje, 

z ktorých boli nominovaní športovci na celonárodné súťaže. 

 
Akcie organizované SAČW 
• Majstrovstvá Slovenskej republiky 

• Propagácia SAČW. Naďalej sa nám darí zlepšiť propagáciu v rámci sociálnych sietí a novej 

internetovej stránke www.wushuslovakia.sk, ktoré si získavajú čoraz väčšiu popularitu, sú neustále 

aktualizované a dopĺňané. V roku 2019 bola propagácia zameraná na prilákanie väčšieho množstva 

najmä detí a juniorov do jednotlivých členských klubov a zvýšenie povedomia verejnosti o wushu 

prostredníctvom účasti na rôznych podujatiach, napr. vystúpenie pre  Konfuciov  inštitút BA , či 

propagačné vystúpenia pre rôzne firmy. 

 

 
5.1.2. MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE 

• IWUF - svetová federácia ,v rámci ktorej sme sa zúčastnili aj Majstrovstiev sveta v Číne 

•  
• EWUF – európska federácia. Do budúcnosti plánujeme účasť na viacerých podujatiach 

organizovaných EWUF ako aj zabezpečenie získania technických stupňov najmä pre trénerov 

členských klubov SAČW. 
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6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2019 
 
Ročná uzávierka priloženáv prílohe. 

 
7. ZOZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM SATKD 

POSKYTLA ZO SVOJHO ROZPOČTU PROSTRIEDKY PREVYŠUJÚCE 5 000 € 

 
V roku 2019 SAČW neposkytla žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe prostriedky prevyšujúce sumu 5 
000 €. 
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8. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV 

SAČW nemala v roku 2019 žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok.  

 
9. NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU 

Prostriedky prevyšujúce náklady v roku 2019 budú odložené na rok 2020 do zálohy na bežnom účte 

SAČW. 

10. ZMENY V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 
 

Zmeny v stanovách nenastali. 

 
 

11. ZLOŽENIE ORGÁNOV SAČW 

P. č. Post Členovia VV 

1 Prezident Ľubomír France  

2 Generálny sekretár Katarína Kittová  

3 Viceprezident Peter Kyseľ 

4 Manažér  

5 Dozorná rada Marián Susedka st. 

6 Dozorná rada Ferenc Furi 

7 PR manažér Michal Slamka 

8 Právny zástupca Martin Császár 

   

 
12. PRÍLOHY V PDF 

• Účtovná závierka (súvaha , VZaS) 
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