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

1 
 

 
ZÁPISNICA Č. 1/2022 

Zo stretnutia Dozornej rady národného športového zväzu Slovenskej asociácie čínskeho wushu 

(SAČW), so sídlom Ladislava Dérera 35, 831 01 Bratislava, ktoré sa uskutočnilo formou online 

prostredníctvom videokonferencie cez aplikáciu Skype dňa 10.4.2022 o 17:00. 
 

Odôvodnenie usporiadania valného zhromaždenia formou online: Z dôvodu mimoriadnej situácie 

z dôvodu pandémie VZ prebehne nie osobnou formou, ale online formou prostredníctvom 

videokonferencie cez aplikáciu Skype. Link na Skype: https://join.skype.com/CPAlW7FdWBjQ 

 
Program: 
 

1. Prezentácia účastníkov 

2. Otvorenie stretnutia Dozornej rady a zapisovateľa 

3. Činnosť podľa stanov SAČW 

4. Otvorenie diskusie 

5. Záver 

Odoslané podklady: žiadne  

 

Bod 1: Pozvaní:  

1. delegáti s právom hlasovania 

 Simona Holotová (Wushu centrum Stará Turá) – prítomná  

 Danijel Tirinda (Wutai Slovakia) – neprítomný 

 Veronika Vágnerová (Škola čínskeho wushu) – prítomná 

Ďalší účastníci neboli pozvaní, ani sa nezúčastnili 

 

Bod 2: Otvorenie Dozornej rady a zapisovateľa 

Veronika Vágnerová otvorila zasadnutie Dozornej rady. Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná 

väčšina, Rada bola uznaná za uznášaniaschopnú.  

Člen Danijel Tirinda dodatočne oznámil, že sa nezúčastnil pre technické problémy. 

Za zapisovateľa a vyhotoviteľa zápisnice bola navrhnutá Veronika Vágnerová. Za: 2, proti: 0, zdržal sa: 0 

Veronika Vágnerová bola schválená ako zapisovateľka a vyhotoviteľka zápisnice. 

 

Bod 3: Činnosť Dozornej rady podľa stanov SAČW 
Keďže sa DR stretla po prvý raz v novom zložení, účastníčky prebrali očakávania od jej činnosti 

odvíjajúce sa od stanov SAČW, ktoré sú nasledujúce (výňatok zo Stanov SAČW platných od 24.3. 2018: 

 

7. 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 6 rokov.  

 

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

jeden, ktorý nesmie byť predsedom Dozornej rady. Komisie rozhodujú v prvostupňových konaniach. 

Odvolacím orgánom je senát Dozornej rady, ktorý rozhoduje vo veciach v plnom trojčlennom zložení. 

Podrobnosti o fungovaní sporových a disciplinárnych konaní ustanoví vnútorný predpis.  

 

 

https://join.skype.com/CPAlW7FdWBjQ
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b) 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.  

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

uzneseniami Valného zhromaždenia a Výkonného výboru SAČW.  

 

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

uznesení Valného zhromaždenia alebo Výkonného výboru SAČW, navrhuje postupy  

 

e) 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. 

 

f) Spolupracuje s právnym zástupcom SAČW. 

 

 

Bod 4: Otvorenie diskusie 

Podľa bodov v stanovách dospela DR k nasledujúcim krokom, ktoré je potrebné spraviť pre riadne 

vykonávanie svojej činnosti: 

 

1. K vymenovaniu Disciplinárnej a Sporovej komisie dôjde v prípade potreby. Aktuálne Dozorná 

rada či jej členovia neprijali žiadne podnety na zahájenie disciplinárneho alebo sporového 

konania. 

2. Na posúdenie členských klubov SAČW si vyžiada DR od prezidenta SAČW (aktuálne Ľubomír 

France) oficiálny zoznam klubov a ich kontaktné údaje, ktoré spracuje do XLS tabuľky alebo 

podobného formátu. (poverený člen DR: Veronika Vágnerová) 

3. Následne členovia oslovia kluby s otázkami na činnosť (tréningová činnosť, reprezentácia wushu 

(národná/medzinárodná úroveň, ukrajinskí cvičenci). (poverený člen DR: rozhodne sa na ďalšom 

sedení alebo elektronickou komunikáciou) 

4. S ohľadom na vedenia účtovníctva si vyžiada DR podrobnosti o hospodárení, bližšie podrobnosti 

sa určia po zistení, aké je účtovné obdobie SAČW) (poverený člen DR: Veronika Vágnerová) 

 

Bod 5: Záver 

 

 

V Bratislave, 10.4.2022 

 

Vypracovala Veronika Vágnerová                                                     Overila Simona Holotová 

 

 

Prílohy: žiadne 

  

 

 


