Slovenská asociácia čínskeho wushu
Oficiálny reprezentant Slovenskej republiky vo wushu, člen IWUF a EWUF

POZVÁNKA
Vážený člen VV SAČW a hostia
pozývame Vás
na zasadnutie Výkonného výboru Slovenskej asociácie čínskeho wushu,
ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2021(sobota) o 12:00 h
v podobe on-line rokovania
Program:

Vzhľadom na aktuálne striktné opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 sa zasadnutie
VV uskutoční v podobe on-line rokovania prostredníctvom aplikácie Skype na linku:
https://join.skype.com/zqwkQN0FuOJz

1. Prezentácia účastníkov
2. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru
a zapisovateľa
3. Schválenie programu VV
4. Schválenie smerníc o ochrane osobných údajov. Prílohy:
• Informácia cookies
• Informácia do propozícii
• Informácia OÚ kluby – doporučenie pre kluby
• Informácia OÚ súťaže
• Informácia OÚ web
• Smernica k ochrane – kluby – doporučenie pre kluby
• Smernica k ochrane OÚ SAČW)
5. Aktualizácia smerníc, ktoré upravujú antidopingové pravidlá. Prílohy:
• Smernica o povinnosti národných športových zväzov zosúladiť svoje predpisy upravujúce
disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového
programu
• SACW-interny-oznam-2016_5-zavazne-previnenia-voci-sacw-update
• Disciplinarny_poriadok sacw 26.7.2016-update
6. Návrhy k zfunkčeniu dozornej rady, diskusia
7. Návrh aktualizácie platných stanov SAČW. Príloha: schvalene-stanovy-SACW-24.3.2018 navrhy uprav
8. Priebežné čerpanie finančných prostriedkov, plán aktivít na rok 2021 s prihliadnutím na aktuálne
obmedzenia z dôvodu pandémie
9. Poverenie člena VV k vypracovaniu Výročnej správy za rok 2020
10. Výzva k podpísaniu čestného prehlásenia o bezúhonnosti. Príloha:
cestne_prehlasenie_o_bezuhonnosti
11. Záver
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Pozvaní (funkcionári VV Slovenskej asociácie čínskeho wushu):
•
•
•
•
•
•
•

Ján Okrucký (reprezentačný tréner SAČW)
Ľubomír France (prezident SAČW)
Peter Kysel (viceprezident SAČW)
Michal Slamka (PR SAČW)
Katarína Kittová (generálna sekretárka SAČW)
Martin Czaszár (právny zástupca SAČW)
Barbora Hlavatá (tvorca GDPR smerníc – prizvaná na diskusiu k problematike GDPR)

Prílohy:
• Informácia cookies
• Informácia do propozícii
• Informácia OÚ kluby – doporučenie pre kluby
• Informácia OÚ súťaže
• Informácia OÚ web
• Smernica k ochrane – kluby – doporučenie pre kluby
• Smernica k ochrane OÚ SAČW
• Smernica o povinnosti národných športových zväzov zosúladiť svoje predpisy upravujúce
disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového programu
• SACW-interny-oznam-2016_5-zavazne-previnenia-voci-sacw-update
• Disciplinarny_poriadok sacw 26.7.2016-update
• schvalene-stanovy-SACW-24.3.2018 - navrhy uprav
• cestne_prehlasenie_o_bezuhonnosti

V Bratislave, 29.4.2021
S pozdravom,
Mgr. Ľubomír France,
prezident SAČW
+421905948422
www.wushuslovakia.sk
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