ZÁPISNICA Č. 1/2017
z valného zhromaždenia
národného športového zväzu Slovenskej asociácie čínskeho wushu (SAČW),
so sídlom Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica,
konaného dňa 4.2.2017 o 11:00 hod. v priestoroch Wushu klub Trnava, Mozartova ulica č. 10,
Trnava
Pozvaní:












Marek Školuda (Wushu Akadémia Banská Bystrica) – 1 hlas
Ján Okrucký (Wushu centrum Stará Turá) – 1 hlas
Ján Hrankay (Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko) - 1 hlas
Feren Furi (Slovenská Kung fu federácia) - 1 hlas
Eduard Urbanovič (Wushu klub Trnava) - 1 hlas
Jose Luis Serra (Wutai Slovensko) - 1 hlas
Róber Repka (Wu shu team Slovakia) - 1 hlas
Ľubomír France (Škola čínskeho wushu) - 1 hlas
Peter Cuninka (Klub bojových umení Plachtiaci orol) - 1 hlas
Martin Csazsár (právny zástupca SACW)
Marián Susedka st. (člen dozornej rady)

Prítomní:
Michal Slamka, Ľubomír France, Veronika Vagnerová, Tatiana Hubová za Školu čínskeho wushu Bratislava
Ján Okrucký, Juraj Kišš za Wushu centrum Stará Tura
Marek Školuda za Wushu akadémiu – Banská Bystrica,
Edo Urbanovič, Marián Susedka ml. za Wu shu klub Trnava Čínske bojove umenia a športy – Trnava,
Marián Susedka st. – člen dozornej rady
Ferenc Furi za Slovenska Kung-Fu federácia - Komárno
Martin Csaszár – právnik SACW
Splnomocnenia:
Ľubomír France (SCW-BA) za OZ Wutai Slovakia – Bratislava

Program:
1. Prezentácia prítomných, kontrola splnomocnení, počet prítomných delegátov s možnosťou
hlasovania
2. Voľba zapisovateľa, predsedajúceho, schválenie programu
3. Vyhodnotenie roku 2016 (financie, rozvoj wushu, súťaže, aktivity...)
4. Plán súťaži a aktivít pre rok 2017
5. Financovanie v roku 2017
6. Solidarity program IWUF
7. MSR 2017 v Bratislave
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8. Dozorná rada – funkcia (potvrdenie členov resp. vymenovanie nových členov, právny stav,
povinnosti klubov a zväzu, informačný systém športu
9. Iné

K Bodu 1:
Na základe prezentácie prítomných účastníkov bolo konštatované, že počet delegátov s možnosťou
hlasovať (vrátane splnomocnení) je 6, čo je nadpolovičná uznášaniaschopná väčšina. Každý delegát
má jeden hlas.
K Bodu 2:
-

Za predsedajúceho bol navrhnutý Marek Školuda. Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Marek Školuda bol schválený za predsedajúceho.
-

Za zapisovateľa bol navrhnutý Juraj Kišš. Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Juraj Kišš bol schválený za zapisovateľa.
-

Predstavenie programu a jeho odhlasovanie podľa návrhu v pozvánke. Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Program bol schválený.
K Bodu 3:
-

Vyhodnotenie súťaží za rok 2016:

SR súťaže: Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2016 v Komárne, Kungu deti 1. Kolo, Kung fu deti 2. Kolo
Väčšie medzinárodné súťaže: Hungary Open Budapešť, Grand wushu festival Poľsko
Významné medzinárodné súťaže: Svetové majstrovstvá vo wushu juniorov, Svetové majstrovstvá
v Taijiquan
-

Boli odprezentované spoločné medziklubové akcie (exhibície, semináre), ktoré pomáhajú k propagácii
a k rozvoju wushu na Slovensku.

K Bodu 4:
- Národný športový zväz je okrem iného definovaný počtom aktívnych športovcov. Aktívny
športovec sa musí zúčastniť aspoň troch súťaží za rok
Ľubomír France navrhuje, aby každý klub vykázal za rok aspoň tri klubové súťaže formou open. Za: 6,
proti: 0, zdržal sa: 0 Návrh bol odsúhlasený.
-

Predstavený bol plán akcií pre rok 2017 vrátane medzinárodných súťaží (viď. Príloha ppt).

Medzinárodná súťaž vo wushu plánovaná na 29.4.2017 v Komárne sa presúva na 3.6.2017
-

Nominácie na medzinárodné súťaže budú na základe nominačných kritérií podľa internej smernici
o nominačných kritériách. Slovenská republika sa zúčastní Svetových majstrovstiev v tradičnom wushu.
Rozhodnutie o účasti, a následných nomináciách na európske majstrovstvá v tradičnom wushu, bude
známe po Majstrovstvách Slovenska vo wushu.

-

K Bodu 5.:
-

Prítomní boli informovaní o príspevku od štátu pre rok 2017 vo výške 12.834 euro. Predstavené boli účely
podľa zmluvy so štátom, na ktoré budú použité financie v roku 2017 (viď príloha ppt).
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Informácia o sume, ktorá bude prerozdelená medzi jednotlivé kluby podľa počtu aktívnych
športovcov do 23 rokov.
Počet aktívnych športovcov do 23
rokov k 20.10.2016
suma
Škola čínskeho wushu

10

217,39 €

Wu-shu centrum Stará Turá

23

500,00 €

Wutai OZ

3

65,22 €

Wushu akadémia BB

4

86,96 €

Wushu klub Trnava

12

260,87 €

Škola Lam Ga Hung Kuen

40

869,57 €

spolu

92

2000,00 €

K Bodu 6:
-

-

IWUF Solidarity program – Michal Slamka informoval o momentálnej situácii prepravy wushu koberca
a zbraní na Slovensko. Michal Slamka zabezpečuje komunikáciu s IWUF a prepravcom. Predpokladané
doručenie je v druhej polovici februára.
Michal Slamka ďalej navrhuje, aby užívanie koberca, ktorý bude uskladnený v priestoroch wushu klubu
Trnava, bolo výhradne pod dozorom oprávnených osôb a len v dopredu dohodnutých a vyhradených
časoch. Wushu klub Trnava umožní cez víkendy, po dohode s Edom Urbanovičom, užívanie koberca
v priestoroch Wushu klubu Trnava. Ďalej navrhuje, aby bolo užívanie evidované v písomnej podobe
v rozsahu kedy a kto koberec užíval. Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.
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K Bodu 7:
-

-

Organizátor (Škola čínskeho wushu Bratislava v zastúpení Ľubomíra Franceho) Majstrovstiev Slovenska
2017 informoval o momentálnej príprave a požiadal o pomoc v oblasti materiálno technickej a v oblasti
personálnej.
Na súťažné plochy môžu zapožičať tatami: Edy Urbanovič: 134 ks, Jano Okrucký: 176 ks
Rozhodcovia budú nominovaní od viacerých klubov: Slovenská federácia wushu – 5 rozhodcov,

Wushu centrum Stará Turá 1-2, Wushu klub Trnava 1-2, Poľské kluby 2, Wutai 2, Škola čínskeho
wushu 2, WA BB 1. Celkovo bude potrebné zabezpečiť min. 16 rozhodcov. Rozhodcovské
školenie sa uskutoční dňa 25.3. Miesto bude spresnené.
-

Otvárací ceremoniál – požiadavka na klub Wutai – tanec leva. Michal Slamka pozve veľvyslanca ČLR.

K Bodu 8:
Právnik SACW Martin Csazsár informoval účastníkov o aktuálnom právnom prostredí, v ktorom sa
zväz nachádza (viď príloha ppt2).
- Informovanie ohľadom komunikácie s hlavným kontrolórom športu (zosúladenie stanov so
zákonom o športe)
- Možnosti zákonu v oblasti športových odborníkov – Ján Okrucký bol navrhnutý, aby spracoval
koncepciu o športových odborníkoch, Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
- Právnik SACW preskúma právnu situáciu ohľadom talentovanej mládeže
- Doplnenie dozornej rady o tretieho člena, Navrhnutá bola Veronika Vagnerová, Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0
- Potvrdenie členov dozornej rady v zložení: Marián Susedka St., Ferenc Furi, Veronika Vagnerová,
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K Bodu 7:
- Aktualizácia web stránky: presunúť sporový a disciplinárny poriadok do sekcie Smernice
a stanovy – poverený Marek Školuda
- oznámenie o čísle účtu, kde môžu členovia zaplatiť ročný členský príspevok poverený Marek
Školuda
- porozumieť nomenklatúre člen vs príslušník - poverený Martin Csaszár
- ako často updatovať IS športu - poverený Ľubomír France
- prezistiť možnosť reklamy v ŽSR - poverený Marián Susedka st.

Záver

V Trnave, 4.2.2017
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