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ZÁPIS A UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA č. 02/2020
konaného v Spišskej Novej Vsi dňa 06.10.2020
Zasadnutie prezídia otvoril p. prezident Ján Mikuš. Ján Mikuš konštatoval, že prezídium je
uznášaniaschopné. Z celkového počtu 11 členov prezídia je prítomných 6 členov.
Neprítomní sú piati členovia prezídia, ktorí sa ospravedlnili:
•
•
•
•
•

Ľubomír Krupár –preventívne zdravotné dôvody
Miroslav Jančiar – zdravotné dôvody
Štefan Pohanka – preventívne dôvody v súvislosti s Covid 19
Štefan Vittek – zdravotné dôvody
Juraj Gyenes – pracovné povinnosti

Hlavným bodom programu je spôsob a príprava konania konferencie, ktorá musí byť v zmysle
platnej legislatívy zorganizovaná do konca roka 2020.
Z pripomienok a návrhov zúčastnených členov prezídia na rokovaní prezídia vyplynulo nasledovné:
1.

2.

3.

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie s COVID19 prezídium rozhodlo o zrušení
plánovanej konferencie SNA pre rok 2020 s fyzickou účasťou delegátov, ktorá bola predbežne
plánovaná na 25.10.2020. Prezídium prejednalo spôsob a možnosti elektronického hlasovania
najvyššieho orgánu SNA z dôvodu nutnosti mať odsúhlasené najvyšším orgánom SNA
dokumenty (schválenie účtovnej závierky Slovenského národného aeroklubu za rok 2019
a schválenie Výročnej správy SNA za rok 2019) najneskôr do konca roka 2020 a pre funkčnosť
a plnenie si poslania SNA ďalšie dokumenty a požiadavky, ktoré vyplynuli z činnosti SNA
v predchádzajúcom období.
Vzhľadom na to, že pri elektronickom hlasovaní najvyššieho orgánu sa neuskutočnia voľby
orgánov SNA tak, ako bolo plánované v prípade uskutočnenia konferencie s fyzickou účasťou
delegátov, volené orgány budú naďalej vykonávať svoju činnosť v súlade s článkom 6.9.7.
stanov SNA.
Prezídium sa oboznámilo so znením novely Zákona o športe, §101a, bod 1 v znení:
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu:
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej
republiky (ďalej len „krízová situácia") môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať hlasovanie
v listinnej podobe s využitím poštových služeb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov
alebo umožniť zasadnutie takéhos orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov
informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

4.
5.
6.
7.

Prezídium sa oboznámilo s účtovnou závierkou a Výročnou správou SNA za rok 2019.
Prezídium sa oboznámilo so správou kontrolóra a KRK SNA.
Prezídium sa oboznámilo s hospodárením SNA k 31.08.2020.
Ďalej boli na rokovaní prezídia prejednané dve žiadosti o prijatie za členov SNA:
• OZ Skydiving club Banská Bystrica o prijatie za registrovaného člena SNA
• OZ Slovenskí leteckí modelári o prijatie za riadneho člena SNA
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8.

Prezídium prerokovalo potrebu doplnenia stanov SNA o čl. 5.5.1.5.1. v znení: Zdržať sa
konania poškodzujúceho dobré meno NŠZ SNA a jeho členov, a to najmä prostredníctvom
masmediálnych prostriedkov, sociálnych sietí a iných verejne prístupných informačných
zdrojov, pričom úmyselné konanie v rozpore s touto povinnosťou môže byť považované za
závažné disciplinárne previnenie.
9. Prezídium prerokovalo doplnenie čl. 7.1.7. o článok 7.1.7.23. v znení: Príjmy z činností
Technickej služby pre lietadlá slúžiace na leteckú a športovú činnosť ZOČ SNA a ich členov.
10. Prezídium z dôvodu rozšírenia činnosti SNA o lietajúce športové zariadenie (LŠZ) prejednalo
potrebu doplnenia Organizačného poriadku SNA o konštatovanie, že SNA je poverenou
organizáciou, ktorej súčasťou je aj zabezpečovanie a vykonávanie činností na lietajúcich
športových zariadeniach (LŠZ). Rozsah a postupy vykonávania týchto činností sú spracované
v samostatnej príručke a metodikách.

Uznesenie prezídia
1.

Ako náhradu plánovanej konferencie zabezpečiť hlasovanie najvyššieho orgánu SNA formou
elektronického hlasovania v súlade s §101a Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. v termíne do
30.11.2020, zodpovedný: PaedDr. Ján Mikuš.
2. Prezídium berie na vedomie, že volené orgány budú naďalej vykonávať svoju činnosť v zmysle
článku 6.9.7. stanov SNA.
3. Riadnu volebnú konferenciu SNA usporiadať v súlade so stanovami SNA, v najskoršom
možnom termíne, (1. štvrťrok r. 2021), najneskôr však do 60 dní od skončenia krízovej
situácie.
4. Rozsah a znenie prejednávaných bodov a ostatných dokumentov, ktoré budú predmetom
schvaľovania najvyššieho orgánu SNA formou elektronického hlasovania podľa bodu 1. tohto
uznesenia bude odsúhlasený prezídiom SNA.
5. Riadenie a vyhodnocovanie elektronického hlasovania najvyššieho orgánu SNA bude
vykonávané v zmysle ustanovení smernice SNA: Smernica o využívaní elektronického
hlasovania Prezídia a Konferencie SNA č. A2-1/2018.
6. Prezídium berie na vedomie účtovnú závierku a Výročnú správu SNA za rok 2019
7. Prezídium berie na vedomie správu kontrolóra a KRK SNA za rok 2019
8. Prezídium berie na vedomie prehľad hospodárenia SNA k 31.08.2020
9. Prezídium odporúča prijatie nových členov SNA podľa bodu 7. tohto zápisu
10. Prezídium odporúča schváliť doplnenie stanov podľa bodu 8. tohto zápisu
11. Prezídium odporúča schváliť doplnenie stanov podľa bodu 9. tohto zápisu
12. Prezídium súhlasí s doplnením Organizačného poriadku SNA podľa bodu 9. tohto zápisu.
Zapísal: Marcela Nagyová
Za správnosť: Miroslav Gábor
V Žiline, dňa 06.10.2020
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