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ZÁPISNICA Č. 1/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenskej asociácie čínskeho wushu (SAČW),  ktoré sa 

uskutočnilo dňa 26.2.2022 o 15:015 hod., v podobe on-line rokovania  

Priebeh: 

Vzhľadom na aktuálne striktné opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 sa zasadnutie VV 

uskutočnilo v podobe on-line rokovania prostredníctvom aplikácie Skype na linku: 

https://join.skype.com/CPAlW7FdWBjQ 

Program: 

1. Prezentácia účastníkov  

2. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru a zapisovateľa 

3. Schválenie programu VV podľa pozvánky 

4. Návrh aktivít na prvý polrok 2022: 

 

2.4.2022 Moravský pohár Brno, Česká republika 

23.4.2022 Kungfu deti 2020, 1. kolo Stará Turá 

7.5.2022 Školenie rozhodcov Miesto bude upresnené 

14.-
15.5.2022 

WKS CZECH OPEN 2022 Louny, CZ 

28.5.2022 MSR 2020 Bratislava 

18.-
19.6.2022 Grand Wushu Festival 

Varšava, Poľsko 

 

Návrh dátumu valného zhromaždenia je 26.3.2022 formou online. 

 

5. Návrh dočerpania fin. prostriedkov z dotácií pre uznaný šport z roku 2021, návrh bude predložený 

k schváleniu valnému zhromaždeniu 

- Zostatok prostriedkov z minulého roku: 7.304,48 euro: 

a. Kluby podľa počtu členov na základe kľúča  - športovec do 23 rokov 1 bod, nad 23 rokov 0,25 

bodov (účelom je podporiť najmä deti a mládež) – 4.000 euro (členským klubom bola zaslaná 

výzva 1.2.2022 o zaslanie údajov ich členov do konca marca, na základe týchto údajov bude 

vypracované prerozdelenie prostriedkov vo výške 4.000 euro) 

b. Prenájom športovej haly na MSR 2022 – 3.000 euro 

c. IWUF ročné členské – 300 euro 

6. Záver 

 

K bodu 1: 
Pozvaní (funkcionári VV a hostia): 

 Ján Okrucký (reprezentačný tréner SAČW)  - prítomný, 1 hlas 

 Ľubomír France (prezident SAČW) - prítomný, 1 hlas 

 Peter Kysel (viceprezident SAČW) - prítomný, 1 hlas 

 Katarína Kittová (generálna sekretárka SAČW) - prítomný, 1 hlas 
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 Martin Czaszár (právny zástupca SAČW) -  neprítomný, 1 hlas 

 
K bodu 2: 
- Za zapisovateľa bol navrhnutý Ľubomír France. Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Ľubomír France bol schválený za zapisovateľa. 
- Za predsedajúceho bol navrhnutý Ľubomír France. Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Ľubomír France bol schválený za predsedajúceho. 
K bodu 3: 
Hlasovanie o programe VV podľa pozvánky: Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Bol schválený program VV podľa pozvánky. 
K bodu 4:  
Ľubomír France odprezentoval návrh aktivít pre prvý polrok 2022. Všetci prítomní vzali kalendár na 
vedomie a súhlasili s ním. 
K bod 5: 
Ľubomír France navrhol dočerpanie fin. prostriedkov z dotácií pre uznaný šport z roku 2021 
(potrebné dočerpať do konca marca). 
 Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Zároveň bol Ľubomír France poverený vypracovaním rozpočtu pre rok 2022, ktorý bude 

schvaľovaný na marcovom valnom zhromaždení. 

 

Záver 

Na zasadnutí VV boli prerokované a odsúhlasené všetky body programu v súlade s platnými  

Stanovami SAČW. 

V Bratislave, 26.2.2022 

 

Vypracoval Ľubomír France, prezident SAČW 


