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ZÁPISNICA Č. 1/2021 

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

uskutočnilo dňa 26.9.2023 o 14:00 hod., v podobe on-line rokovania  

Priebeh: 

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

https://join.skype.com/O3VdKz9YVcEl 

Program: 

1. Prezentácia účastníkov  

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

3. Informácie o žiadosti na dotácie pre uznaný šport 2023 

4. Organizácia súťaží 2022/2023 (vrátane MSR 2023) a diskusia na tému zosúladenia súťažných 

disciplín juniorských súťaží 

5. Nominácie na Majstrovstvá Európy vo wushu, ktoré sa uskutočnia v novembri 2022 v Aténach 

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 

 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: 
Ľubomír France (ďalej len ĽF) informoval, že bola zaslaná výzva ohľadom dotácií pre uznaný šport 
pre rok 2023, ktorú spracoval a v nasledujúcom týždni ju podá. V rámci žiadosti je potrebné zaslať 
aj registre s údajmi aktívnych športovcov. ĽF informoval, ktoré kluby boli súčinné a na základe 
zaslaných údajov predstavil údaje o jednotlivých aktívnych športovcov do 23 r. 
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Všetci dané skutočnosti zobrali na vedomie bez výhrad. 
 
K bodu 4:  
Ľubomír France odprezentoval návrh aktivít pre obdobie 2022/2023. Pod záštitou klubu Wu-shu 
centrum Stará Turá budú zorganizované celoslovenské juniorské súťaže a to konkrétne koncom 
novembra 2022 a v marci  - apríly 2023 (presné dátumy budú zaslané priebežne. Majstrovstvá 
Slovenska vo wushu 2023 sa uskutočnia v Bratislave (máj – jún) v spolupráci s klubom Škola 
čínskeho wushu. Ľubomír France navrhol zjednotenie súťažných disciplín juniorských súťaží. 
Poverený Ján Okrucký. Návrh by mal byt predostretý na riadnom Valnom zhromaždení v roku 
2023. 
 
Všetci prítomní vzali kalendár na vedomie a súhlasili s ním.  
 
K bod 5: 
Na základe dosiahnutých výsledkov na súťažiach Czech Open 2023, Majstrovstvá Slovenska 2022 
a juniorské súťaže pre deti a mládež Kung fu deti 2022 boli nominovaní na Majstrovstvá Európy vo 
wushu nasledujúci športovci a doprovod: 
1. Tradičné ME od 10.-14.11.2022 (Micha Redhammer, Filip Bartoš, Lenka Ondrovičová, Hana 
Hatalová, Patrik Hatala, Dominik Ramil Srnec, Michaela. Klejchová) 
2. Moderné ME od 13.-16.11.2022 (Patrik Hatala, Peter Bratko, Martin Malý, Martin Gális, Adam 
Bielčik). 
Doprovod, organizácia, tréneri: Ľubomír France, Michal Slamka. 
 
Letenky a naklady na sutaz (povinne ubytovanie na ME so stravou a dopravou) sa uhradia celej 
výprave (uvedenej v zozname) podľa schváleného rozpočtu. 
 
Nominácie boli jednohlasne schválené. 

 

Záver 

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

Stanovami SAČW. 

V Bratislave, 24.9.2022 

 

Vypracoval Ľubomír France, prezident SAČW 


