Ing. Andrej Kušnírik, 080 01 Prešov, Vihorlatská 20
kontrolór Slovenského národného aeroklubu
Dielčia správa z kontroly
Pokračovanie skúmania podania - Letecká amatérska asociácia SR vz. PaeDr Miroslav
Jančiar, prezident LAA SR a Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z. vz
Ing.Ľubomír Krupár, predseda LERMAS o.z. - Podanie k podozreniam pod ďalšími bodmi
1. až 10., v ktorom je konštatované hrubé porušenie Zákona o športe č. 440/2015 Z.z.,
Stanov SNA a platných smerníc SNA z 27.12.2020, doručené nedoporučeným listom dňa
5.1.2021 na adresu bydliska kontrolóra
Kontrolovaný subjekt : Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika, Pri Rajčianke
49, 010 01 Žilina, IČO 00677604
Predmet kontroly : Porušenie Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., Stanov SNA a platných
smerníc SNA z 27.12.2020 pod ďalšími bodmi 1. až 10. podania
Zistenia k podozreniam číslo :
1. Nezverejnenie informácii o členoch prezídia
Podklady : Podľa § 17 zákona o športe - Práva a povinnosti národného športového zväzu
ods.(1) Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom
systéme športu
b) zoznam a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko,
Zistenia : Členovia prezídia majú na www.sna.sk zverejnené - funkciu, meno, priezvisko,
číslo telefónu a e mailovú adresu. Nemajú zverejnené miesto trvalého pobytu, vzhľadom
na to, že svoju funkciu vykonávajú dobrovoľnícky a miesto trvalého pobytu nie je
publikované kvôli svojej rodine. Je tradíciou SNA riešiť problémy osobným kontaktom.
Podozrenie bolo oprávnené.
Návrh opatrení : Doplniť adresu členov najvyššieho orgánu a zvážiť zverejňovanie
kontaktov.
Zodpovedný : prezident SNA
2. Nezverejnenie informácii o o konaní konferencie
Podklady : § 17 zákona o športe - Práva a povinnosti národného športového zväzu bod. 1
zverejnenie na svojom webovom sídle c) informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho
orgánu najmenej 15 dní predo dňom zasadnutia,
Zistenia : S T A N O V Y SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO AEROKLUBU gen. Milana
Rastislava Štefánika platné od 23.3.2019 v bode 6.2.9. stanovujú „Pozvánku, návrh
programu Konferencie a podklady k rokovaniu Konferencii zasiela SNA osobám
oprávneným zúčastniť sa na Konferencii tak, aby mohli byť doručené najmenej 14 dní pred
konaním Konferencie.“ a bod 11. „Členovia SNA, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania
konferencie prostredníctvom svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny športovcov
a športových odborníkov zabezpečia voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov konferencie
a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SNA najneskôr 7 dní
pred konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch volebná komisia môže uznať aj
neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a ich náhradníkoch.“
Uvedený spôsob je tradíciou SNA, že delegáti ZOČ sú na konferenciu volení a z toho
dôvodu, sú členovia informovaní o termíne a programe konferencie. Podozrenie bolo
oprávnené.
Návrh opatrení : Do Stanov je potrebné doplniť za bod 6.2.9. text „a informáciu o konaní
Konferencie zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu“.
Zodpovedný : prezident SNA

3. Nezverejnenie - nedodržanie termínov zverejnenia pozvánky a programu
konferencie
Podklady : § 17 d) zákona o športe - pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho
orgánu najmenej sedem dní predo dňom konania zasadnutia
Zistenia : Ako v bode č. 2 podozrenia. Podozrenie bolo oprávnené.
Návrh opatrení : Do Stanov je potrebné doplniť za bod 6.2.9. text „a informáciu o konaní
Konferencie zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu“.
Zodpovedný : prezident SNA
Doporučenie : Pre prezidenta LAA a predsedu LERMAS podnety v prvom rade smerovať
na prezidenta SNA a následne pri neriešení smerovať na KRK a kontrolóra SNA. Niektoré
podnety je potrebné predložiť konferencii SNA.
4. Kľúč delegátov nezohľadňuje počet športovcov a úroveň súťaže
§ 19 zákona o športe - Orgány národného športového zväzu
(3) Kľúč delegátov musí zohľadňovať
a) počet športovcov a úroveň súťaže, v ktorej súťažia, alebo počet družstiev športovej
organizácie a úroveň súťaže, v ktorej
súťažia
Zistenia :Kľúč delegátov stanovujú Stanovy SNA v bode 6.5.7. Podozrenie nekonkretizuje
podozrenie z porušenia zákona o športe, resp. nenavrhuje iný kľúč, ktorý by musel byť
predmetom zmeny Stanov.
Bez opatrení.
5. Nedodržanie termínu zaslania podkladov na konferenciu
Podklady : § 21 zákona o športe - Zasadnutia orgánov národného športového zväzu
(1) Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa
týchto pravidiel:
a) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
b) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám
oprávneným zúčastniť sa na
riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia,
c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v
otázke, ktorá nie je súčasťou
schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,
Zistenia : Ako v bode č. 2 podozrenia. Podozrenie bolo oprávnené.
Návrh opatrení : Do Stanov je potrebné doplniť za bod 6.2.9. text „a informáciu o konaní
Konferencie zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu“.
Zodpovedný : prezident SNA
6. Nedodržanie schválenia programu konferencie
Podklady : § 21 Zasadnutia orgánov národného športového zväzu
(1) Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa
týchto pravidiel:
c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v
otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len
odporúčania a stanoviská,
§ 9 zákona o športe - Hospodárenie športovej organizácie

(7) Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej
organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich
mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15
dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v
registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,9) najneskôr do 31. júla
nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
Zistenia : Program mimoriadnej konferencie vyplýval priamo zo zákona o športe a Stanov
SNA, Príloha č. 6 programu vyplýva z § 32 zákona o športe - Základné povinnosti
športovca ods. n) zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno športovej
organizácie, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, Prílohy č. 7 a 8
programu vyplývali z podnetu auditora a bol podmienený časovou tiesňou z dôvodu v
čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v štáte. Oprávnenosť programu
dokumentuje to, že k obsahu podkladov konferencie neboli vznesené pripomienky.
Podozrenie bolo neoprávnené.
Návrh opatrení : Prehodnotiť a dopracovať Smernicu o využívaní elektronického
hlasovania o získané skúsenosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu o prípadne pripomienky.
Zodpovedný : prezident SNA
7. Nedodržanie obsahu zápisnice konferencie
Podklady : § 21 zákona o športe - Zasadnutia orgánov národného športového zväzu
(2) Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a
kontrolného orgánu obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a
písomné splnomocnenia, ak boli
predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a
odlišného stanoviska člena, ktorý
nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada
Zistenia : Program konferencie bol v pozvánke z 12.11.2020, prezenčná listina len ZOČ
bez uvedenia mena zástupcov (zástupcami boli predsedovia ZOČ, ak neustanovili inak),
podklady programu boli doručené 12.11.2020, overovateľom hlasovania bola KRK a
zapisovateľom p. Nagyová, ktorá zaslala uznesenie konferencie. Je potrebné uviesť, že k
obsahu podkladov neboli vznesené pripomienky.
Po skúsenosti s organizovaním mimoriadnej konferencie, zisteniach hlavnej kontrolórky
bola SNA vydaná 8.1.2021 - Smernica o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc zo
zasadania orgánov SNA s rozhodovacou pôsobnosťou.
Bez opatrení.
8. Nerešpektovanie stanoviska odborného orgánu (§ 21)
Predpokladám, že sa jedná o porušenie § 19 zákona o športe.
Podklady : § 22 zákona o športe - Rozhodnutia orgánov národného športového zväzu
zväzu. Bod (2) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z
národného športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť
aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.
§ 19 zákona o športe - Orgány národného športového zväzu

(5) Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní
vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať
stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich
stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným
stanoviskom.
Podľa bodu 6.12. Stanov SNA – Odborné komisie pre výkon leteckých činnosti a bodu
6.12.4. Sú poradným orgánom prezídia SNA vo veciach majúcich vplyv na charakter,
činnosť, úroveň a výsledky danej odbornosti.
Zistenia : K pripomienkam k prijatiu za člena SLM je potrebné akceptovať vôľu klubu, v
náväznosti na Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov - Úvodné ustanovenia §
1 (1) Občania majú právo slobodne sa združovať.
§ 2 ods (2) Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.
§ 3 ods. (2) Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom
združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo
neho.
Je tradíciou SNA riešiť problémy osobným kontaktom. Na prezídiu členovia LERMAS a
LAA neboli prítomní. Prezídium SNA 6.10.2020 prejednalo stanovisko LERMAS bez
písomného zdôvodnenia a zverejnenia. Podozrenie bolo oprávnené.
Návrh opatrení : Zaslať a zverejniť písomné odôvodnenie nerešpektovanie stanoviska
LERMAS k prijatiu SLM. Navrhnúť spôsoby ustanovenia komisií.
Zodpovedný : prezident SNA
9. Porušenie Smernice o využívaní elektronického hlasovania – pri prijatí za člena
SNA a 10. – pri zmene Stanov SNA
Podklady : § 101a zákona o športe - Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu
ods. (1) V čase krízovej situácie môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať
hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie
prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu
prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej
technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
Zistenia : V zákone formulácia „organizácie, ktoré nemajú zavedený systém
elektronického hlasovania“ nie je. Podozrenie bolo neoprávnené.
Návrh opatrení : Prehodnotiť a dopracovať Smernicu o využívaní elektronického
hlasovania o získané skúsenosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu a prípadne pripomienky.
Zodpovedný : prezident SNA
Záver : Podania sa týkajú pochybení, ktoré nemajú podstatný vplyv na činnosť
organizácie. Vyplývajú zo zotrvačnosti v práci SNA a z obmedzeného počtu
zamestnancov. Podnety LAA a LERMAS bolo možné riešiť aj osobne resp. najprv cestou
s prezidentom a zamestnancami a niektoré aj podnetom na konferenciu SNA. V čase
mimoriadnej situácie je činnosť KRKu a kontrolóra výrazne obmedzená a zameraná na
ekonomickú činnosť organizácie, rozpracovanie a dodržiavanie neustále pribúdajúcich
povinnosti z nových i zo zmien v zákonoch. Návrh dielčich správ z kontroly bol zaslaný
členom prezídia a prezidentovi SNA.
V Prešove 23.2.2021
Odoslané :

Ing Andrej Kušnírik, kontrolór SNA, v.r.

e mailom členom prezídia SNA (LAA a LERMAS), členom KRK SNA a
hlavnej kontrolórke športu

