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

ZÁPISNICA Č. 2/2020
z Valného zhromaždenia národného športového zväzu Slovenskej asociácie čínskeho wushu
(SAČW), so sídlom Ladislava Dérera 35, 831 01 Bratislava, elektronickým hlasovaním - hlasovanie
„per rollam“ (21.10.2020 zaslané podklady k hlasovaniu, do 26.10.2020 možnosť pripomienok, do
4.11.2020 zaslanie rozhodnutia jednotlivých členov VZ)
Odôvodnenie mimoriadneho hlasovania per rollam – elektronickou formou:
Z dôvodu mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie hlasovanie prebehne nie osobnou formou ale
elektronickou formou per rollam na základe smernice (Smernica SACW o prijímaní rozhodnutí organov
SACW elektronickým hlasovaním -platná od 12.8.2017). Jediný bod hlasovania je update rozpočtu pre
rok 2020 z dôvodu zmeny výdavkov počas tohto roka. Výdavky na reprezentáciu na vyšších súťažiach
(MS) boli zrušené.
Program:
1. Prezentácia účastníkov
2. Schválenie programu VV - hlasovanie
3. Update – úprava rozpočtu pre rok 2020 (Ľubomír France) z dôvodu zmeny čerpania prostriedkov
počas mimoriadnej situácie v roku 2020 (pandémia) - hlasovanie
4. Záver
Odoslané podklady:
1. delegáti s právom hlasovania
 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) - 2 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

2. funkcionári bez hlasu
 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 (PR SAČW, Škola čínskeho wushu

Predmetom hlasovania bol návrh schválenie upraveného rozpočtu pre rok 2020
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Hlasovanie:










Marek Školuda (Wushu Akadémia Banská Bystrica) - 1 hlas - nehlasoval
Ján Okrucký (Wushu centrum Stará Turá) - 3 hlasy - súhlas
Ján Hrankay (Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko) - 2 hlasy - súhlas
Feren Furi (Slovenská Kung fu federácia) - 1 hlas - nehlasoval
Eduard Urbanovič (Wushu klub Trnava) - 2 hlasy - súhlas
Jose Luis Serra (Wutai Slovakia) - 2 hlasy - súhlas
Róber Repka (Wu shu team Slovakia) - 1 hlas - nehlasoval
Emilion Pacini /Chang dao Kung fu Slovakia) – 1 hlas - nehlasoval
Ľubomír France (Škola čínskeho wushu) - 3 hlasy - súhlas

Uznesenie SAČW/2020/2 – Valné zhromaždenie
bolo schválené
Zápis vyhotovil Ľubomír France na základe zaslaných podkladov z emaiov delegátov z právom hlasovať.
Záver
Na Valnom zhromaždení boli prerokované všetky body programu v súlade s platnými Stanovami
SAČW.
V Bratislave, 5.11.2020
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