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VÝROČNÁ SPRÁVA 
Slovenskej asociácie čínskeho wushu  

za rok 2022 
 

Organizácia : Slovenska asociácia čínskeho wushu 
so sídlom L. Dérera 35, Bratislava, 83101 
IČO: 42019541 
Registrácia na Min. vnútra SR, č. VVS/1-900/90-24383  
Bankové spojenie: SK5583300000002401068718 
www.wushuslovakia.sk, email@wushuslovakia.sk 

 
 
 

zverejňuje túto výročnú správu za rok 2022, ktorá bude prerokovaná a schválená na najbližšom zasadnutí najvyššieho 
orgánu SAČW (Slovenská asociácia čínskeho wushu), ktorá je naplánovaná na 11.3.2023. 
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1. Úvod 
 

Slovenská asociácia čínskeho wushu (SAČW), anglicky Slovak Association of Chinese Wushu, čínsky 斯洛伐克中国武术协

会, je občianske združenie registrované v SR podľa zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

rozhodnutím Ministerstva vnútra č. VVS/1-900/90-24383 zo dňa 30.09.2004. 

SAČW je právne samostatné, nezávislé, apolitické združenie otvorené pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní, 
postavené na demokratických zásadách, pri rešpektovaní nezávislosti, samostatnosti, rovnocennosti, tolerancii a 
vzájomných protiváh vnútorných štruktúr. 

SAČW je jediná športová organizácia a národný športový zväz s výkonom výlučnej pôsobnosti pre wushu na území 
Slovenskej republiky, uznaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 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. 
 

http://www.wushuslovakia.sk/
https://www.minedu.sk/
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SAČW je členom Európskej Wushu Federácie (EWUF), jedinej oficiálnej organizácie wushu v Európe zodpovednej za 
organizáciu a riadenie všetkých čínskych bojových umení, uznanej Medzinárodnou Wushu Federáciou (IWUF). 
SAČW je členom Medzinárodnej Wushu Federácie (IWUF), ktorá organizuje a riadi wushu vo všetkých jeho formách po 
celom svete. 
SAČW je neolympijským členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a hlási sa k princípom, úlohám a 
poslaniu slovenského olympijského hnutia reprezentovaného SOŠV. 
 

 
Základným poslaním SAČW je združovať a organizovať všetkých, ktorým dáva wushu možnosti rozvoja fyzických a 
duševných schopností pri dodržiavaní zásad morálky, tolerancie a etiky. 

Hlavným cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre aktivity svojich členov v oblasti wushu ako športu. Tomuto 
cieľu podriaďujú všetky orgány SAČW svoje rozhodnutia. Ďalšími úlohami sú 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, 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 nich na základe ich plnenia, viesť zoznam športových 
reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu príslušných právnych predpisov, oceňovať športovcov, ktorí dosiahli 
mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj wushu, 
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, atď. 

 
2. Prehľad činností a projektov vykonávaných v roku 2022 

 

Po uvoľnení opatrení pokračujúcej pandémii Covid-19 zorganizovali  SAČW spolu s klubom Wushu centrum Stará 
Turá  prezenčnú formu juniorskej súťaže Kung fu deti 1. Kolo. Súťaž sa tradične uskutočnila v Starej Turej v dátume 
23.4.2022. Druhé kolo sa uskutočnilo na jeseň 26.11.2022. V druhom kole bola účasť vyššia aj čo sa týka počtu 
účastníkov aj do počtu zúčastnených klubov. Počas roka prebehlo viacero postupových (klubových) súťaží, kde si 
svoje cvičenie mohli vyskúšať začiatočníci aj pokročilí.  

Vrcholným podujatím bola otvorený Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnili v Bratislave dňa 28.5.2022 a boli 
spoluorganizované klubom Škola čínskeho wushu. Zúčastnili sa športovci  z Ukrajiny, Lotyšska, Poľska, Českej 
republiky, Maďarska a samozrejme zo Slovenska. Súťažilo sa v modernom a tradičnom wushu na dvoch plochách 
v seniorských aj juniorských kategóriách. Odcvičených bolo takmer 300 štartov počas celodenného maratónu. Pred 
súťažou sa uskutočnilo pravidelné preškolenie rozhodcov s dôrazom na nové pravidlá Medzinárodnej wushu 
federácie vydané v roku 2019. 

Všetky výsledkové listiny boli zverejnené na webovej adrese: https://www.wushuslovakia.sk/novinky-
akcie/vysledky-sutazi/ 

 
 

3. Prehľad dosiahnutých športových výsledkov reprezentácie Slovenska za rok 2022 

 
Slovenská reprezentácia vo wushu (Slovenská asociácia čínskeho wushu) sa zúčastnila Majstrovstiev Európy v tradičnom a 
športovom wushu a kontaktných disciplínach, ktoré sa konali 10. – 16. 11.2022 v Loutraki (Grécko). Výprava 9 hlavne 
mladých športovcov si priniesla výborné výsledky. Medzi najväčšie úspechy patria v seniorských kategóriách v tradičnom 
wushu 1. miesto Filip Bartoš kopija, 3. miesto Patrik Hatala tradičný meč a rovnako 3. miesto dlhá päsť.  

https://ewuf.org/
http://www.iwuf.org/
https://www.olympic.sk/
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Vynikajúco obstála aj mladšia časť výpravy v juniorských kategóriách: 1. miesto Lenka Ondrovičová dva meče, 3. miesto 
Dominik Ramil Srnec tradičná päsť, 2. miesto Peter Bratko južná päsť a rovnako 2. miesto palica, 3. miesto Martin Gális 
palica a 3. miesto päsť.  
 
Všetky výsledky z Majstrovstiev Európy: 
Tradičné wushu: 
Filip Bartos 1. miesto (Qiang shu) 
Lenka Ondrovicova 1. miesto (Shuang jian) 
Patrik Hatala 3. miesto (Chang sui jian) 
Dominik Ramil Srnec 3. miesto (Wu Song tuo kao) 
Dominik Ramil Srnec 4. miesto (Gun shu) 
Filip Bartos 4. miesto (Shaolin quan) 
Michaela Klejchova 5. miesto (Chen Taiji quan) 
Michaela Klejchova 6. miesto (Chen Taiji jian) 
Lenka Ondrovicova 7. miesto (Cha quan) 
Michal Redhammer  7. miesto (Pu dao) 
Michal Redhammer 8. miesto (Hong quan) 
Patrik Hatala 9. miesto (Cha quan) 
Moderné wushu: 
Peter Bratko 2. miesto (Nan quan) 
Peter Bratko 2. miesto (Gun shu) 
Patrik Hatala 3. miesto (Optional Chang quan) 
Martin Galis 3. miesto (32 Chang quan) 
Martin Galis 3. miesto (32 Gun shu) 
Adam Bielcik 3. miesto (Jian shu) 
Adam Bielcik 6. miesto (Chang quan) 
Patrik Hatala 8. miesto (Jian shu) 
 
Počas roka Slovensko reprezentovali členovia SAČW aj na ďalších medzinárodných podujatiach, kde získali viacero 
medailových ocenení (Czech Open Brno, WKS Czech Open Louny, Taiji festival Praha, Moravský pohár, Nordic Cup...). 
 

4. Ročná účtovná závierka r. 2021, 2022 a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 

Za účtovné obdobie roku 2021 bola zostavená riadna účtovná závierka, ktorá bola podaná spolu s vyhotoveným 
Daňovým priznaním dane z príjmu PO na finančnú správu elektronicky v riadnom termíne. Za účtovné obdobie roku 
2022 bola zostavená riadna účtovná závierka, ktorá bude podaná spolu s vyhotoveným Daňovým priznaním dane z 
príjmu PO na finančnú správu elektronicky v riadnom termíne. V roku 2022 boli riadne vyúčtované a odovzdané 
dotácie pre uznaný šport 2021. 
Nižšie uvádzame webové prepojenie na zverejnenú ročnú účtovnú závierku, daňové priznanie a vyúčtovanie dotácií za 
rok 2021 a 2022 na našom webovom sídle: https://www.wushuslovakia.sk/na-stiahnutie/administrativa/
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5. Správa zo zasadnutia dozornej rady, kontrola administratívnej finančnej kontroly, výsledky kontroly 
zverejňovania povinných údajov 

 
Správa zo zasadnutia dozornej rady 
Stretnutie 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.  
 
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. 
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.  
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). 
 
Kontrola administratívnej finančnej kontroly 
S cieľom preverenia dodržiavania podmienok  použitia finančných prostriedkov z roku 2021 prebehla administratívna 
finančná kontrola z podnetu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe vykonanej kontroly dňa 
19.10.2022 neboli zistené žiadne nedostatky. 
Výsledky kontroly zverejňovania povinných údajov 
Na základe začatej kontroly, ktorá prebehla z vlastnej iniciatívy hlavného kontrolóra športu zo dňa 19.10.2022 bol 
vyhotovený záznam z kontrolnej činnosti zo dňa 28.10.2022, ktorý bol prerokovaný 4.11.2022. Kontrolovaný subjekt 
(SAČW) dňa 27.10.2022 preukázal splnenie navrhnutých opatrení a preukázal zverejňovanie na webovom sídle 
Slovenského športového portálu. 
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       6.  Stav a pohyb majetku a záväzkov zväzu 
 

Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy audítorom 
 

Za účtovné obdobie roku 2022 už nevyplýva zo Zákona nášmu občianskemu združeniu povinnosť nechať si overiť 
účtovnú závierku a výročnú správu SZB audítorom, nakoľko príjmy zo štátneho rozpočtu nepresiahli v danom 
účtovnom období výšku 250 000,- EUR 
 
Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky     
prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené 
 
a) Sport Travel Loutraki; 20300 Loutraki , Corinthia , Grécko; identifikačné číslo: 1247E60000026800; suma spolu 

5920,00 €, účel: štartovné Majstrovstvá Európy vo wushu 2022, Grécko 
b) Športová hala Mladosť, s.r.o., Slnečnicová 28 931 01 Šamorín; IČO: 35723025 ; suma spolu 6960,00 €, účel: 

prenájom priestorov na športovú činnosť 
 

      Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia r. 2022 
 

    Prostriedky prevyšujúce náklady v roku 2022 budú odložené na rok 2023 do zálohy na bežnom účte SAČW. Rozdiel 

príjmov a výdavkov  za rok 2022 (strata) sa vyrovná ziskami minulých období. 

 

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu: 
 

   

 
názov suma 

 
príjmy z dotácií 32027,00 

 
príjmy z členských príspevkov 23,60 

 
príjmy/výnosy spolu 32050,60 

 

Prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové 

náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu (Zákon o cestovných náhradách): 

názov suma 

prenájom priestorov na športovú činnosť 14747,42 

štartovné 6956,00 

cestovné na medzinárodné súťaže 3209,84 

športové náčinie 2381,68 

drobné služby pre výkon činnosti 2267,27 

poplatky 2033,14 

sp.materiál 1631,46 

príprava špotovcov - tréning 1500,00 

športové oblečenie/obuv 937,93 

členské v medzinárodných organizáciách 784,32 

športové pomôcky 697,36 

výživové doplnky 627,17 

občerstnenie na súťažiach 302,47 

mzdové náklady 0,00 

náklady na odmeny 0,00 

odpisy 0,00 

náklady/výdavky spolu 38076,06 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 
  

   

  Účtovné obdobie 2022 
predchádzajúce účt. 

obd. 

Záväzky spolu 0,00 0,00 

Finančný majetok - bankové účty 9595,56 15621,00 

Majetok spolu 9595,56 15621,00 

 

       7.         Zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch zväzu 

 
Zmeny v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch v roku 2022 nenastali. 

 
        8.            Zloženie orgánov asociácie 

 
V platnosti je nasledovné zloženie Výkonného výboru a Dozornej rady k 11.3.2023: 
 

Prezident: 
Mgr. Ľubomír FRANCE 
 Zvolený: 26.3.2022 (funkčné obdobie 5 rokov) 

Generálny sekretár: 
Katarína Kittová 
 Zvolený: 26.3.2022 (funkčné obdobie 5 rokov) 

Viceprezident: 
Peter KYSEL 
 Zvolený: 9. 10. 2021 (funkčné obdobie 5 rokov) 

Reprezentačný tréner: 
Ján OKRUCKÝ 
 Zvolený: 9.10.2021 (funkčné obdobie 5 rokov) 

Právny zástupca: 
Mgr. Martin CSÁSZÁR 
Zvolený: 9.10.2021 (funkčné obdobie 5 rokov) 

Dozorná rada: 

Veronika VÁGNEROVÁ 
 Zvolená: 4. 2. 2017 (funkčné obdobie 5 rokov) 
Danijel Tirinda 
 Zvolený: 9. 10. 2021 (funkčné obdobie 5 rokov) 
Simona Holotová 
 Zvolená: 9. 10. 2021 (funkčné obdobie 5 rokov) 
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9.           Aktuálny zoznam členov (právnické osoby – kluby) a počty registrovaných aktívnych športovcov do 23 rokov 

 
Wu-shu centrum Stará Turá 
Web: wushustaratura.sk 
E-mail: staraturawushu@centrum.sk 
Tel.: +421 908 510571 
Sídlo: Stará Turá 
Tréningy: Stará Turá 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Ján Okrucký, 91601, Stará Turá 
Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy 
Web: www.deti.edy.sk 
E-mail: kungfu.edy@gmail.com, 
wushutrnava@centrum.sk 
Tel.: +421 918 636526 
Sídlo: Trnava 
Tréningy: Trnava 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Eduard Urbanovič,  91702, Trnava 
Wu Shu Team Slovakia 
Web: www.wushuteam.eu 
E-mail: wushuteam@wushuteam.eu 
Tel.: +421 911 989813 
Sídlo: Siladice 
Tréningy: Trnava 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Róbert Repka 
Wushu Akadémia 
Web: www.wushu.sk 
E-mail: skoluda.marek@gmail.com 
Tel.: +421 905 218753 
Sídlo: Stará Turá 
Tréningy: Banská Bystrica 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Marek Školuda, 97409, Banská Bystrica 
Chan Quan Kung Fu 
Web: www.shaolinkungfu.sk 
E-mail: kungfusk@hotmail.com 
Tel.: +421 908 875049 
Sídlo: Borinka 
Tréningy: Bratislava 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Emilio Pacini,  Bratislava, 81102 
Slovenská Kung-Fu federácia 
Web: shaolin-gymnastika.webnode.sk 
E-mail: furiferenc@gmail.com 
Tel.: +421 918 173617 
Sídlo: Komárno 
Tréningy: Komárno, Šaľa, Dunajská Streda 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Füri Ferenc, 94501, Komárno 
Škola čínskeho wushu 
Web: www.taolu.sk, www.taijiba.sk 
E-mail: taolusk@gmail.com 
Tel.: +421 905 948422 
Sídlo: Bratislava 
Tréningy: Bratislava 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Ľubomír France 83101, Bratislava 
OZ WUTAI Slovakia 

http://wushustaratura.sk/
mailto:staraturawushu@centrum.sk
http://www.deti.edy.sk/
mailto:kungfu.edy@gmail.com
mailto:wushutrnava@centrum.sk
http://www.wushuteam.eu/
mailto:wushuteam@wushuteam.eu
http://www.wushu.sk/
mailto:skoluda.marek@gmail.com
http://www.shaolinkungfu.sk/
mailto:kungfusk@hotmail.com
http://shaolin-gymnastika.webnode.sk/
mailto:furiferenc@gmail.com
http://www.taolu.sk/
http://www.taijiba.sk/
mailto:taolusk@gmail.com
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Web: www.wutai.sk 
E-mail: wutai@wutai.sk 
Tel.: +421 907 745042 
Sídlo: Bratislava 
Tréningy: Bratislava – Staré Mesto, Petržalka 
Predseda / člen valného zhromaždenia: José Luis Serra, 90028, Ivanka pri Dunaji 
Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko 
Web: www.lamgagungfu.sk 
E-mail: info@lamgagungfu.sk 
Tel.: +421 903 181320 
Sídlo: Bytča 
Tréningy: Bytča, Žilina, Bratislava, Topoľčany, Turzovka 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Ján Hrankay,  01401, Bytča 
Barkas o.z. 
E-mail: michal.repcik2@gmail.com 
Tel.: +421 902 614 964 
Sídlo: SNP 1445/41, 017 07 Považská Bystrica 
Tréningy: Považská Bystrica, Bytča 
Predseda / člen valného zhromaždenia: Michal Repčík,  017 07, Považská Bystrica 
 
 
 

Názov klubu 

Počet 
aktívnych 

športovcov do 
23 rokov 

Škola čínskeho wushu 18 

Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy 13 

WUTAI Slovakia 29 

Wushu centrum Stará Turá 39 

Chan Quan Kung Fu 18 

Wushu Team Slovakia 10 

Združenie Slovenskej federácie športového spolku KUNG - FU /Činské bojové umenie/ 1 

spolu 128 

 
 
 
  10.  Talentovaná mládež 

 

Športovci zaradení do Útvaru talentovanej mládeže SAČW v roku 2023 boli na základe návrhu Výkonným výborom SAČW 

na základe prieskumu a zhodnotenia výkonov mladých športovcov v roku 2022.  

Trénermi ÚTM SAČW budú hlavný tréner SAČW Ján Okrucký a ďalší tréneri podľa príslušnosti športovcov zaradených do 

ÚTM. 

Náklady tejto športovej prípravy športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SAČW budú financované z 

príslušného percenta rozpočtu SAČW určených pre ÚTM SAČW na základe Smernice o kritériách, účele a rozdelení 

finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných športovcov SACW. 

Menný zoznam ÚTM SAČW sa ustanovuje pre každý kalendárny rok vždy k 30.1. príslušného kalendárneho roka. Do 

Menného zoznamu ÚTM SAČW sa zaraďujú športovci na základe dosiahnutého veku a aktívnej účasti na vybraných 

súťažiach. 

Pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SAČW je rozhodujúci vek do 18 rokov (dosiahnutý vek v kalendárnom roku, 

kedy sa budú čerpať finančné prostriedky určené na tento účel) a účasť aspoň na dvoch z troch typov súťaží (najvyššia 

http://www.wutai.sk/
mailto:wutai@wutai.sk
http://www.lamgagungfu.sk/
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slovenská súťaž „Majstrovstvá Slovenska vo wushu“ - posledný ročník, zahraničná súťaž alebo národná juniorská súťaž). 

Zaradenie do menného zoznamu talentovanej mládeže navrhuje hlavný klubový tréner a je následne schválený 

hlavným trénerom národného športového zväzu SAČW. 

 
 
Bratislava, dňa 11.3.2023 

        
 
 
       Mgr. Ľubomír France 
       Prezident Slovenskej asociácie čínskeho wushu 


