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P O Z V Á N K A 
Vážený člen VZ SAČW a hostia 

pozývame Vás 

na zasadnutie Valného zhromaždenia  Slovenskej asociácie čínskeho wushu, 
 elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ (11.9.2021 zaslané podklady k hlasovaniu, do 

25.9.2021 možnosť pripomienok, do 9.10.2021 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 orgánov SACW elektronickým hlasovaním - platná od 12.8.2017).  
 

Program: 
 

1. Prezentácia účastníkov  

2. Schválenie programu VZ - hlasovanie 

3. Návrh upraveného rozpočtu  pre rok 2021 (Ľubomír France)  - hlasovanie (z dôvodu 

pandemickej situácie sa financie na významné súťaže nevedia upotrebiť) 

4. Schválenie upravených stanov (Ľubomír France) – v prílohe vyznačené zmeny žltou farbou 

5. Voľba právneho zástupcu – návrh Martin Csázsár (Ľubomír France) 

6. Voľba viceprezidenta – návrh Peter Kysel (Ľubomír France) 

7. Voľba reprezentačného trénera – návrh Ján Okrucký (Ľubomír France) 

8. Voľba nových členov dozornej rady – funkcie sa vzdal Marián Susedka st. a Ferenc Furi 

a) Danijel Tirinda (navrhnutý Wutai Slovakia) 

b) Simona Holotová (navrhnutá Wushu centrum Stará Turá) 

9. Návrh na zrušenie funkcií PR SAČW a manažér SAČW (Ľubomír France) 

10. Návrh na prijatie nového člena SAČW: Barkas o.z., predseda Michal Repčík 

11. Záver 

 

Odoslané podklady: 

1. návrh upraveného rozpočtu 

2. upravené stanovy 

3. prihláška na prijatie nového člena, stanovy Barkas o.z. 

4. návrh upraveného rozpočtu pre rok 2021 

 

Pozvánka a podklady zaslané: 

 

1. delegáti s právom hlasovania 

 

 Marek Školuda (Wushu Akadémia Banská Bystrica)  - 1 hlas 

 Ján Okrucký (Wushu centrum Stará Turá) - 2 hlasy 

 Ján Hrankay (Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko) - 2 hlasy 

 Ferenc Furi (Slovenská Kung fu federácia) - 1 hlas 

 Eduard Urbanovič (Wushu klub Trnava) - 1 hlasy 

 Jose Luis Serra (Wutai Slovakia) - 2 hlasy 

 Róbert Repka (Wu shu team Slovakia) - 1 hlas 
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 Emilio Pacini /Chang dao Kung fu Slovakia) – 1  hlas 

 Ľubomír France (Škola čínskeho wushu) - 2 hlasy 

 

 

2. funkcionári bez hlasu 

 

 Martin Csazsár (právny zástupca SAČW) 

 Peter Kysel (viceprezident SAČW) 

 Katarína Kittová (gen. sekretárka SAČW) 

 Veronika Vágnerová (členka dozornej rady) 

 Michal Slamka (PR SAČW, Škola čínskeho wushu) 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 11.9.2021                                                  

 

  S pozdravom, 

Mgr. Ľubomír France,  

prezident SAČW 

+421905948422 

www.wushuslovakia.sk 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wushuslovakia.sk/
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STANOVY 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ČÍNSKEHO WUSHU 

Článok I. 

 
Základné ustanovenia 

 

Slovenská asociácia čínskeho wushu (SAČW), názvom v anglickom jazyku Slovak 

AssociationofChinese Wushu, v čínskom jazyku 斯洛伐克中国武术协会  , pinyin prepis: 

SiluofakeZhongguo Wushu Xiehui, skrátene斯中武术协会(Sizhong Wushu Xiehui) 

- vznikla ako občianske združenie podľa zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov registráciou Ministerstvom vnútra č. VVS/1-900/90-24383 zo dňa 30.09.2004; 

- ako právne samostatné, nezávislé združenie a ako politicky nezávislá, otvorená pre každého, kto sa 

chce podieľať na jej poslaní, postavená na demokratických zásadách, pri rešpektovaní nezávislosti, 

samostatnosti, rovnocennosti, tolerancii a vzájomných protiváh vnútorných štruktúr; 

- IČO 42019541, Sídlom Ladislava Dérera 35, Bratislava, 83101, Slovenská republika; 

- ako jediná športová organizácia a národný športový zväz s výkonom výlučnej pôsobnosti pre wushu 

na území Slovenskej republiky  uznaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 

CD-2008-6113/13142-2:10, zo dňa 4.4.2008 plniaca úlohy verejného záujmu v športe wushu podľa 

zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 26.11.2015; 

- ako člen Európskej Wushu Federácie (EWUF), jedinej oficiálnej organizácie wushu v Európe 

zodpovedná za riadenie všetkých čínskych bojových umení uznaná Medzinárodnou Wushu Federáciou 

(IWUF); 

- ako člen Medzinárodnej Wushu Federácie (IWUF), ktorá riadi wushu vo všetkých jeho formách po 

celom svete; 

- hlásiaca sa k duchu, princípom, pravidlám a antidopingovému programu Antidopingovej agentúry 

Slovenskej republiky (ADA SR), ako člena Svetovej antidopingovej agentúry (WADA); 

-hlásiaca sa k princípom, úlohám a poslaniu slovenského olympijského hnutia reprezentovaného 

Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) 

sa dňa 01.05.2016 uzniesla na týchto stanovách. 

Článok II. 

Právna povaha a postavenie SAČW 

1. Štatutárnymi zástupcami asociácie sú: prezident, viceprezident a generálny sekretár asociácie. 
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2. SAČW je občianskym združením s právnou subjektivitou. Menom SAČW zastupuje navonok, koná 

v jej mene a nadobúda majetok prezident SAČW, ak nie je ustanovené inak. Viceprezident alebo 

generálny sekretár SAČW zastupuje navonok SAČW, koná v jej mene a nadobúda majetok v prípade, 

ak sa  

a. Prezident nenachádza na území Slovenskej republiky (ďalej ako "SR") alebo vec neznesie 

odklad alebo 

b. Ak ich jednotlivo alebo spoločne poverí prezident SAČW. 

Prezident alebo iný poverený štatutár môže poveriť vykonaním úloh aj iného člena SAČW, ak nie je 

možné účel dosiahnuť inak alebo je to efektívne, hospodárne a v záujme SAČW a jej poslania. 

Poverenie musí byť písomné a obsah zrozumiteľný.  

2. Vo svojej činnosti sa SAČW riadi týmito stanovami, smernicami ako vnútornými predpismi, 

Ústavou SR a zákonmi SR a ostatnými záväznými právnymi normami a predpismi pôsobiacimi na 

území SR.  

3. SAČW má úlohu sprostredkovateľa medzi hnutím wushu a Slovenským olympijským  a športovým 

výborom.  

4. SAČW vyvíja aktivity byť riadnym členom medzinárodných organizácií pomáhajúcich rozvoju 

wushu na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Na tento účel prijíma primerané opatrenia a 

svoju športovú činnosť riadi v súlade s vnútornými pravidlami týchto organizácii. 

Článok III. 

Poslanie, úlohy a ciele SAČW 

1.Základným poslaním SAČW je združovať a organizovať všetkých, ktorým dáva wushu možnosti 

rozvoja fyzických a duševnýchschopností pri dodržiavaní zásad morálky, tolerancie a etiky.  

2.Hlavným cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre aktivity svojich členov v oblasti wushu 

ako športu. Tomuto cieľu podriaďujú všetky orgány SAČW svoje rozhodnutia. 

3.Ďalšie úlohy sú najmä: 

• starať 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, 

• navrhovať a realizovať koncepciu rozvoja wushu,  

• vydávať a aktualizovať vnútorné predpisy dôležité pre činnosť SAČW a to najmä sporový 

poriadok, disciplinárny poriadok smernice a iné predpisy, 

• organizovať súťaže vo svojej pôsobnosti s nadväznosťou na zahraničné a medzinárodné 

súťažné a iné obdobné podujatia.  

• zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy wushu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, 

medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom, 

• navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, 

• zaraďovať športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií 

určených príslušnou smernicou, 
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• viesť a každoročne zverejňovať zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v 

rozsahu podľa príslušných právnych predpisov, 

• metodicky riadiť a usmerňovať prípravu talentovaných športovcov, 

• schvaľovať podmienky účasti na súťažiach a udeľovať právo na účasť v nej na základe ich 

splnenia, 

• viesť zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu príslušných 

právnych predpisov, 

• viesť 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, 

• určovať druhy športových odborníkov pre wushu vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej 

na vykonávanie odbornej činnosti vo wushu, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať 

ich odbornú spôsobilosť, 

• oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a 

osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj wushu, 

• uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej 

kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis,  

• podporovať výstavbu, zveľaďovanie a údržbu športovej, klubovej a zväzovej infraštruktúry, 

• poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v 

oblasti športu, 

• zapracovávať 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, 

4. SAČW pre naplnenie poslania, úloh a cieľov využíva všetky dostupné prostriedky vyplývajúce z 

jeho právnej povahy a postavenia a to najmä: 

• vykonáva praktickú a teoretickú činnosť zameranú na výučbu a šírenie wushu,  

• zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informácie podľa 

príslušných predpisov, 

• vykonáva vlastnú edičnú a propagačnú činnosť (časopisy, publikácie, web stránky atď.),  

• zriaďuje výbory a komisie podľa potrieb a záujmov asociácie,  

• podporuje individuálnu činnosť svojich členov pri výučbe wushu (školy a kluby wushu, školy 

iných bojových umení a zdravotných cvičení, sebaobrany),  

• spolupracuje v zmysle svojho poslania a cieľov s ostatnými športovými organizáciami, 

združeniami a spolkami u nás i v zahraničí,  

• zúčastňuje sa na tvorbe, realizácii a kontrole športovej politiky,  

• vypracováva svoj rozpočet a priebežne kontroluje jeho plnenie,  

• vlastnou aktívnou činnosťou sa snaží získavať finančné a materiálne prostriedky na 

zabezpečenie rozvoja wushu na Slovensku.  

• stará sa o propagáciu a popularizáciu wushu v prostriedkoch masovej komunikácie,  

• usiluje sa o získavanie odborných poznatkov vedy a techniky v oblasti wushu a využíva ich v 

praxi.  

• vytvára si vlastný systém a formyoceňovania práce svojich členov, prípadne aj iných, ktorí sa 

úspešne podieľajú na výsledkoch a rozvoji wushu,  

• uplatňuje požiadavky a záujmy pri výstavbe telovýchovných zariadení a ich vybavenia z 

hľadiska potrieb wushu, obdobne postupuje pri výrobe materiálnych potrieb pre wushu,  
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• zabezpečuje registráciu pretekárov a vedie evidenciu a štatistiku, ktoré sa týkajú wushu na 

Slovensku.  

5. Plní tiež ďalšie osobitné úlohy a povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem 

platných na území SR, najmä zák. č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, a z noriem záujmových športových združení, ktorých je členom. 

6. Na podrobnejšie úpravy ustanovení stanov vydávajú orgány SAČW smernice, ako vnútorné 

predpisy, slúžiace na spresnenie postupov na dosiahnutie poslania, úloh a cieľov SAČW. Smernice 

prijímajú orgány SAČW podľa ich kompetencii spôsobom ustanoveným v stanovách alebo v osobitnej 

smernici.  Smernice sú verejné, ak všeobecne záväzný predpis v SR, obchodné tajomstvo alebo iná 

závažná skutočnosť, ktorá nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi normami SR 

neustanovuje inak. Príslušný orgán SAČW predloží smernicu pred vydaním právnemu zástupcovi 

SAČW. Smernica je účinná iba po predchádzajúcom súhlase a kontrole právneho zástupcu SAČW, 

inak je neplatná. Súhlas so smernicou potvrdzuje právny zástupca SAČW svojim podpisom s 

uvedením dňa poskytnutia súhlasu. Právny zástupca môže odoprieť svoj súhlas iba v prípade rozporu 

smernice s predpismi uvedenými v čl. II. Bod 2 týchto stanov. V prípade, že právny zástupca SAČW 

odmietne udeliť súhlas s ním už posudzovanou smernicou 3 krát za obdobie 90 dní, môže o tejto 

smernici rozhodnúť valné zhromaždenie podľa príslušných ustanovení. Právny zástupca SAČW je 

povinný udeliť súhlas so smernicou alebo odmietnuť udeliť súhlas so smernicou v lehote 30 dní od 

predloženia smernice právnemu zástupcovi príslušným orgánom SAČW. - ODSTRANIT 

Článok IV. 

Členstvo 

1. SAČW registruje a rozlišuje: 

a) Kolektívne členstvo právnych subjektov, prípadne subjektov s odvodenou právnou subjektivitou. 

• do SAČW sa môžu dobrovoľne združovať najmä kluby, oddiely, združenia, zväzy alebo 

asociácie, ktoré sa zaoberajú wushu a súhlasia so stanovami SAČW, majú právnu subjektivitu 

(kluby, združenia, zväzy, asociácie). Fyzické osoby združené v právnych subjektoch, ktoré 

získajú členstvo v SAČW, sa považujú za členov SAČW.  

• členstvo v SAČW vzniká nasledovným postupom:  

- podaním prihlášky,  

- uhradením registračného a ročného členského príspevku,  

- prijatím prihlášky Výkonným výborom SAČW, ktorý predloží takúto kandidatúru na  

schválenie Valnému zhromaždeniu SAČW, 

- momentom doručenia písomného rozhodnutia Valného zhromaždenia SAČW o prijatí za 

člena SAČW štatutárnemu orgánu právneho subjektu uchádzajúceho sa o členstvo v 

SAČW. 

b) Členstvo fyzických osôb  
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• Jednotlivci od 15 rokov schopní rozpoznania svojho konania v rámci činnosti člena v SAČW, 

ktorí nie sú členmi kolektívneho člena SAČW, ale majú záujem o činnosť wushu, sa môžu 

stať individuálnymi členmi SAČW na základe dodržania pravidiel prijímania nových členov 

do SAČW za rovnakých podmienok, ako členstvo podľa bodu 1 písm. a) týchto stanov. Ide 

najmä o športových odborníkov a ďalších pracovníkov SAČW. V prípade, že nie je splnená 

podmienka podľa prvej vety tohto bodu je potrebný súhlas zákonného zástupcu s každým 

úkonom, ako člena SAČW. 

 

c) čestné členstvo 

• Za čestných členov SAČW môžu byť prezidentom alebo generálnym sekretárom SAČW 

určené osoby, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj a propagáciu wushu v SR. Čestní členovia 

majú právo zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SAČW s hlasom poradným.  

• Za čestného člena môže zvoliť prezident alebo generálny sekretár SAČW osobu na základe 

odporučenia Výkonného výboru SAČW.  

2. Členstvo v SAČW zaniká:  

a) zánikom člena alebo jeho smrťou a preukázaním tejto skutočnosti Výkonnému výboru SAČW 

b) vystúpením, pričom vystúpenie musí byť oznámené bezodkladne Výkonnému výboru SAČW 

písomnou formou,  

c) nezaplatením ročného členského príspevku po predchádzajúcej výzve,  

d) vylúčením člena rozhodnutím disciplinárnej komisie Dozornej rady z dôvodov hrubého porušenia 

stanov alebo ak tak ustanovujú vnútorné predpisy SAČW. Odvolanie má odkladný účinok voči 

rozhodnutiu disciplinárnej komisie.  

Článok V. 

Práva a povinnosti členov 

1. Člen SAČW má práva ustanovené podľa týchto stanov a ďalej najmä 

- zúčastňovať sa na činnosti SAČW , 

- voliť od 18 rokov a byť volený od 21 rokov do orgánov SAČW,  

- predkladať návrhy, vyslovovať svoje názory, vyžadovať informácie o činnosti SAČW, upozorňovať 

na nedostatky,  

- obracať sa na orgány SAČW s dopytmi a sťažnosťami,  

- požadovať od orgánov SAČW riadne plnenie prijatých uznesení,  

- využívať majetok SAČW v súlade s príslušnými predpismi.  

2. Člen SAČW má povinnosti ustanovené podľa týchto stanov a ďalej najmä:  

- dodržiavať Stanovy SAČW, Smernice a plniť uznesenia orgánov SAČW,  
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- dbať o všestranný rozvoj wushu v SR,  

- riadne platiť členské a registračné príspevky v SAČW,  

- starať sa o preukazy SAČW a hlásiť ich stratu. 

Článok VI. 

Znak, členský preukaz, certifikát kolektívneho člena a odznak SAČW 

1. Znak SAČW obsahuje príslušnú symboliku. Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis. 

2. Dokladom o členstve fyzickej osoby je členský preukaz SAČW fyzickej osoby vydaný Výkonným 

výborom SAČW. Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis. 

3. Dokladom o členstve kolektívneho člena SAČW je certifikát kolektívneho člena SAČW, ktorý 

vydáva Výkonný výbor SAČW a ktorého kópia je archivovaná na sekretariáte SAČW. Podrobnosti 

ustanoví vnútorný predpis. 

4. Členský odznak vydáva Výkonný výbor SAČW. Členský odznak SAČW môže člen SAČW nosiť 

na športovom alebo civilnom odeve. Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis. 

Článok VII. 

1. Všeobecné zásady vnútroasociačnej demokracie 

Všeobecné zásady vnútroasociačnej demokracie sú základné pravidlá fungovania demokratických, 

volebných, rozhodovacích, kontrolných, normotvorných a iných procesov vo vnútri SAČW. V 

prípade, že sú akékoľvek ustanovenie stanov, smerníc alebo ďalších vnútorných predpisov, či 

rozhodnutí v rozpore s týmito zásadami, sú neplatné. V prípade nejasností vo výklade sa predpokladá 

rozpor so všeobecnými zásadami. Každý vnútorný predpis, či demokratický proces musí prejsť 

kontrolou zhody so všeobecnými zásadami vnútroasociačnej demokracie. Kontrolu zhody vykonáva 

právny zástupca SAČW s primeranou aplikáciou ustanovení čl. III., bod 6, to však nevylučuje 

postavenie Dozornej rady ako kontrolného orgánu SAČW. O kontrolu zhody môže požiadať každý 

združený pod SAČW. 

 

a) členmi Valného zhromaždenia (ďalej ako "VZ"), ako najvyššieho orgánu s právom hlasovať, sú: 

• zástupcovia športových klubov SAČW,  

• zástupcovia športovcov SAČW,  

• zástupcovia športových odborníkov 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, 



 

7 

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), 

e) členom VZ a Výkonného výboru je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov, 

f) členom VZ je jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športových odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov, 

g) VZ volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, 

orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, 

h) spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SAČW a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na 

riešenie sporov, ktorým je príslušný člen alebo členovia Dozornej rady, 

i) orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov 

SAČW, 

j) každý člen SAČW môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SAČW, 

k) každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SAČW, ak ju navrhne člen 

SAČW; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SAČW, kandidátov 

navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny, 

l) o odvolaní člena výkonnéhoorgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov, licenčného 

orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie rozhoduje VZ, 

m) funkčné obdobie členov volených orgánov je najviac päť rokov, - ZMENA ZO 6 ROKOV 

n) členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a 

činnosť na zabezpečenie fungovania SAČW a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo 

ustanovenia nových členov orgánov, 

o) Voľby do orgánov SAČW sa vykonávajú na zasadnutí VZ alebo elektronickou formou 

prostredníctvom  informačného systému športu v súlade s predpismi SAČW, 

p) Štatutárny orgán a členovia orgánov SAČW sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou 

starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných SAČW; ak sa od 

ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným 

stanoviskom. 

q) predchádzanie konfliktu záujmu sa zabezpečuje tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu 

funkcie v 

 qa) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na 

 riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne, 

 qb) štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SAČW alebo jeho člena s výkonom funkcie v 

 štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SAČW alebo 

jeho člena. 

Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SAČW alebo jeho člena, 

tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o 
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hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o 

predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného 

orgánu tajným hlasovaním. Člen orgánu SAČW alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v 

ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom 

stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči 

konečnému rozhodnutiu orgánu SAČW alebo jeho člena. 

r) Zasadnutia VZ sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel: 

 ra) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,  

 rb) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám 

 oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia, 

 rc) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, 

 ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ prijať len odporúčania a stanoviská, 

 rd) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých 

 členov VZ s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

 prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas 

 kvalifikovanej väčšiny, 

 re) mimoriadne zasadnutie VZ je oprávnený zvolať stanovami určený počet členov, najvyšší 

 výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na základe stanov; ak uplynulo funkčné 

 obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne 

 zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAČW. 

s) Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým osobám oprávneným 

zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia. Zápisnica zo 

zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje 

 sa) schválený program zasadnutia, 

 sb) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa čl. VII. bod 1 písm. c)  a písomné 

 splnomocnenia, ak boli predložené, 

 sc) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 

 sd) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 

 se) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 

 stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to 

 požiada, 

 sf) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

t)Rozhodnutia VZ, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, sú: 

 ta) zmena stanov, 

 tb) reorganizácia súťaží, 

 tc) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 10 

000 € , 

 td) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa príslušných právnych predpisov a ustanovení alebo 

 obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SAČW, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-18
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 te) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa príslušných právnych 

 predpisov a ustanovení alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je 

 SAČW, 

 tf) zánik SAČW na základe hlasovania delegátov na VZ podľa čl. X, bod 1. 

O neprijatí za člena SAČW alebo o vylúčení člena z SAČW rozhoduje VZ; o vylúčení člena môže 

rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia. 

u) Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SAČW  zabezpečuje volebná komisia volená VZ. Na 

žiadosť člena VZ alebo člena SAČW ministerstvo školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je 

oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, 

v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a 

kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. 

Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa 

na voľbách znáša SAČW. 

v) Ak je SAČW prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý 

výkon vnútornej kontroly. Ak SAČW má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia 

príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť 

funkciu kontrolóra podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Túto funkciu kontrolóra, je povinná SAČW mať zriadenú a 

obsadenú počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ak nastala 

vyššie popísaná situácia. 

 

2. Ďalšie zásady vnútroasociačnej demokracie 

1. Orgány asociácie sú schopné uznášať sa, voliť a rozhodovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

členov príslušného orgánu SAČW, ak nie je v stanovách ustanovené inak.  

2. Uznesenia sú platné schválením nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánov SAČW s 

právom hlasovať, ak v týchto stanovách nie je uvedené inak.  

3. Voľby členov orgánov SAČW sa vykonávajú buď verejným alebo tajným hlasovaním prezenčnou 

formou, elektronickou formou, prípadne ďalšou, ktorú určí príslušný orgán pred hlasovaním, alebo na 

ňom. Podrobnosti ustanoví smernica o hlasovaní.  

4. Člen orgánu SAČW môže vykonávať súčasne viac funkcií, ak tieto nie sú vo konflikte záujmov. Na 

tieto skutočnosti dohliada dozorný orgán SAČW. 

5. Prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára SAČW volí a odvoláva Valné zhromaždenie 

SAČW.  

6. Funkčné obdobie vo Výkonnom výbore SAČW, prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekretára, 

reprezentačného trénera a prezidenta  je 5 rokov. – zjednotenie dĺžky funkčných období 

7. Orgány SAČW nemajú právo zasahovať do kompetencii jednotlivých členov SAČW, okrem 

prípadov stanovených v stanovách a určených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-18
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8. Všetky dokumenty (napr. zápisnice, uznesenia, správy, listy a pod.) sú k dispozícii všetkým členom 

SAČW v sídle SAČW, ak stanovy alebo všeobecne záväzný právny predpis neustanoví inak.  

19.Všetky orgány SAČW sú povinné odpovedať na sťažnosti, podnety a pripomienky členov SAČW v 

lehote do 15 dní od dňa doručenia sťažnosti, podnetu a pripomienky členov SAČW. Podrobnosti 

ustanoví vnútorný predpis. 

10. Pri nespokojnosti s prácou prezidenta SAČW, viceprezidenta SAČW, generálneho sekretára a 

členov Výkonného výboru môžu členovia SAČW navrhnúť a kooptovať týchto funkcionárov, ak sa 

tak vyjadria písomne alebo na valnom zhromaždení 3/5 väčšina všetkých členov SAČW. Príslušný 

orgán rozhodne o tejto skutočnosti bezodkladne. Ak sa tak nestane do 8 dní od dňa splnenia 

podmienok na kooptáciu, kontrolný orgán SAČW vykoná všetky potrebné úkony s domnienkou 

poverenia prezidenta SAČW. 

Článok VIII. 

Orgány asociácie 

1. Orgánmi asociácie sú Valné zhromaždenie, Výkonný výbor, Prezident, Viceprezident, Generálny 

sekretár, Dozorná rada. Pokiaľ to okolnosti dovoľujú, Valné zhromaždenie rozhodne, ktorý z 

funkcionárov orgánov SAČW bude vykonávať svoju funkciu ako profesionálny a ktorý ako 

dobrovoľný pracovník.  

2. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SAČW, určuje hlavné úlohy, zameranie a názorovú 

orientáciu asociácie. Riadi a koordinuje SAČW. 

b) Volí a odvoláva prezidenta, viceprezidenta, členov výkonného výboru, dozornú radu a generálneho 

sekretára.  

c) Schvaľuje a upresňuje stanovy asociácie a rozpočet. Na zmenu stanov je potrebná 3/5 väčšina 

všetkých členov VZ. Na zmenu súťažného poriadku je potrebná 3/5 väčšina všetkých členov VZ. Na 

schválenie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 10 000 € je 

potrebná 3/5 väčšina všetkých členov VZ. Na vytvorenie obchodnej spoločnosti 

podľa príslušných právnych predpisov a ustanovení alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom 

alebo akcionárom je SAČW je potrebná 3/5 väčšina všetkých členov VZ. Na prevod obchodného 

podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa príslušných právnych predpisov a ustanovení alebo 

v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SAČW je potrebná 3/5 väčšina 

všetkých členov VZ.Na zánik SAČW je potrebná 3/5 väčšina všetkých členov VZ. 

d) Valné zhromaždenie zvoláva prezident SAČW aspoň raz za rok alebo vtedy, ak o to požiada 

Výkonný výbor SAČW, alebo nadpolovičná väčšina z celkového počtu kolektívnych členov. 

Mimoriadne Valné zhromaždenie prezident zvolá tiež, ak mu je doručená písomná žiadosť aspoň 3/5 

členov z aspoň troch rôznych klubov SAČW. Písomná žiadosť musí obsahovať dôvod zvolania 

Valného zhromaždenia.  

e) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 

členov VZ s právom hlasovať.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101#paragraf-18
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f) Ak nie je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné z dôvodu nedostatočnej účasti pozvaných 

delegátov, ďalšie Valné zhromaždenie musí byť zvolané do 1 mesiaca. Nie však skôr ako týždeň po 

valnom zhromaždení, ktoré nebolo uznášaniaschopné.  

3. VÝKONNÝ VÝBOR  

a) Výkonný výbor je výkonný orgán združenia a riadi činnosť SAČW v období medzi zasadnutiami 

Valného zhromaždenia.  

b) Vytvára rozpočet, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie.  

c) Vykonáva úlohy zverené mu Valným zhromaždením,  

d) Stálymi členmi sú právny zástupca, prezident, viceprezident, generálny sekretár, reprezentačný 

tréner a zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 

športovcov. Každý stály člen Výkonného výboru ma jeden hlas. 

e) Výkonný výbor alebo Valné zhromaždenie rozhodnúť môže o vytvorení ďalších komisií alebo 

výborov podľa potreby. 

4. PREZIDENT  

a) Riadi činnosť SAČW medzi zasadnutiami Výkonného výboru SAČW,  

b) zastupuje SAČW pri rokovaniach s inými organizáciami,  

c) vedie rokovania Valného zhromaždenia SAČW a Výkonného výboru,  

d) reprezentuje SAČW navonok,  

e) je viazaný rozhodnutiami Výkonného výboru SAČW.  

5. VICEPREZIDENT 

V prípade neprítomnosti zastupuje prezidenta podľa čl. II. Sleduje a predkladá návrhy na 

vnútroasociačnú problematiku. Sleduje a koordinuje ekonomiku a hospodárenie SAČW.  

6. GENERÁLNY SEKRETÁR  

a) Zastrešuje administratívu SAČW, 

b)  je zodpovedný za vyhotovenie zápisnice orgánov SAČW, spravodajstvo a informácií o činnosti 

SAČW,  

c) Pomáha pri organizovaní zasadnutí odborných komisií a organizuje medzinárodný styk vo svojej 

kompetencii.  

6. REPREZENTAČNÝ TRÉNER 
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a) je zodpovedný za zloženie reprezentačného tímu, ktorý kreuje na základe nominačných kritérií 

upravenými internými predpismi 

b) je zodpovedný za prípravu reprezentačného tímu, riadi celkovú prípravu 

6. PRÁVNY ZÁSTUPCA 

a) je zodpovedný za výklad stanov SAČW. Problematika, ktorá nie je zahrnutá v Stanovách SAČW, je 

riešená a schvaľovaná vo Výkonnom výbore SAČW na návrh právneho zástupcu SAČW, pokiaľ 

uznesenie nezmení Valné zhromaždenie SAČW,  

b) kontroluje obsahovú stránku vnútorných predpisov, aby neboli v rozpore s už schválenými 

predpismi. 

9. DOZORNÁ RADA 

a) Dozorná rada je kontrolný orgán SAČW. Kontroluje najmä dodržiavanie Stanov SAČW a 

hospodárenie SAČW. Je hlavným orgánom pre riešenie sporov a disciplinárnych previnení.  

b) Má troch členov. Predsedu dozornej rady a ostatných členov volí a odvoláva Valné zhromaždenie. 

Funkčné obdobie členov je 5 rokov. – zosúladenie funkčného obdobia 

c) Má dve stále komisie, ktorými sú disciplinárna komisia a sporová komisia. Počet členov komisie je 

trojčlennný, predsedom  nesmie byť predseda Dozornej rady. Komisie rozhodujú v prvostupňových 

konaniach. Odvolací orgán je päťčlenný. Podrobnosti o fungovaní sporových a disciplinárnych konaní  

ustanoví vnútorný predpis. 

d) Zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu SAČW. Členovia dozornej rady SAČW musia 

mať čistý register trestov a nesmú byť v disciplinárnom konaní komisie SAČW. V prípade nesplnenia 

hore uvedených podmienok sa ich členstvo v dozornej rade automaticky zaniká. Dozorná rada 

vypracuje svoj pracovný poriadok, ktorým sa riadi. 

e) Rozhoduje o tom, či je činnosť členov, funkcionárov a orgánov SAČW v súlade so Stanovami 

SAČW, uzneseniami Valného zhromaždenia a Výkonného výboru SAČW.  

f) Pri zistení konania, ktoré je v rozpore so Stanovami SAČW, pri zistení nedostatkov pri dodržiavaní 

uznesení Valného zhromaždenia alebo Výkonného výboru SAČW, navrhuje postupy 

g) Valnému zhromaždeniu alebo Výkonnému výboru SAČW príslušné opatrenia. Najmenej raz do 

roka vykonáva revíziu činnosti SAČW, revíziu hospodárenia SAČW a výsledok predkladá Valnému 

zhromaždeniu SAČW.  

h) Spolupracuje s právnym zástupcom SAČW.  

Článok IX. 

Ekonomické zabezpečenie činnosti SAČW 
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1. Príjmy SAČW tvoria najmä registračné a členské príspevky, licenčné poplatky, príjmy z vlastnej 

súťažnej a hospodárskej činnosti, dotácie z orgánov riadiacich šport, výnosy zo sponzorskej činnosti, 

výnosy z reklám a dary. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na pokrytie 

činnosti súvisiacej s napĺňaním základných cieľov SAČW. 

2. Výdaje SAČW sú najmä náklady na súťažnú, schôdzovú, organizačnú, informačnú, propagačnú a 

marketingovú činnosť, školenia, semináre, dotácie členom SAČW, finančné ceny, dary a odmeny za 

vykonávanie funkcií v orgánoch SAČW. 

3. Podpisové právo v bankových inštitúciách majú: prezident, viceprezident, a generálny sekretár 

SAČW. K bankovým operáciám sú potrebné 2 podpisy, pričom jeden musí byť prezidentov alebo 

viceprezidentov. K ekonomicko-finančným operáciám je potrebný písomný súhlas prezidenta alebo 

viceprezidenta SAČW. Podrobnosti ustanoví vnútorný predpis. 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. SAČW zaniká, ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie 3/4 väčšinou hlasov delegátov.  

2. S majetkom SAČW sa pri zániku naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia SAČW v zmysle 

platných noriem SR.  

3. Po zániku SAČW vykoná likvidáciu jeho záväzkov likvidačná komisia, ktorú ustanoví VZ SAČW.  

4. Výklad stanov SAČW robí právny zástupca SAČW. Problematika, ktorá nie je zahrnutá v 

Stanovách SAČW, je riešená a schvaľovaná vo Výkonnom výbore SAČW na návrh právneho 

zástupcu SAČW, pokiaľ uznesenie nezmení Valné zhromaždenie SAČW.  

5. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť registráciou na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Dňom účinnosti týchto stanov strácajú účinnosť stanovy SAČW zo dňa 30.9.2004 v znení neskorších 

dodatkov, dňa 25.1.2014 v znení neskorších zmien a dodatkov, dňa 3.4.2016 v znení neskorších zmien 

a dodatkov, dňa 1.6.2017 v znení neskorších zmien a dodatkov. V prípade začatých procesov alebo 

výkladových nedostatkov sa aplikuje postup podľa čl. VII., bod 1. 

 

V Trnave            dňa …09.2021 


