ZÁPIS A UZNESENIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA Č. 18/2016
konaného v Žiline 11. 03. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie.
Prejednanie zmeny stanov SNA
Príprava Konferencie SNA
Rôzne
Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu č. 1
Zasadnutie prezídia otvoril prezident SNA PaedDr. Ján Mikuš, privítal zástupcov firmy ATACH, s.r.o., 54,
900 25 Chorvátsky Grob.

K bodu č. 2
Predstavitelia . firmy ATACH, s.r.o., 54, 900 25 Chorvátsky Grob, ktorý na základe zmluvy spracovali návrh
zmeny stanov SNA vzhľadom na uplatnenie Zákona č. 440/2015 Z.z. (Zákon o športe) v podmienkach SNA
ako športového zväzu, ale aj jednotlivých aeroklubov. Firma spracovala návrh podľa zmluvy a predstavili návrh
na zmeny stanov s vysvetlením „Zákona“. Boli prekonzultované špecifiká našej organizácie, ktoré budú
zapracované do návrhu stanov. Bolo dohodnuté, že v termíne 23. 04. 2016 bude zvolané zasadnutie všetkých
predsedov ZOČ, kde bude prezentovaná konečná verzia znenia zmeny stanov tak, aby boli možné zmeny
zapracovať do stanov jednotlivých ZOČ tak aby mohli byť zaregistrované v súlade so „Zákonom“.
Uznesenie:
2.1 Prezídium ukladá zvolať stretnutie predsedov jednotlivých ZOČ.
Termín:
23. 04. 2016. .
Zodpovední: sekretariát SNA

K bodu č. 3
3.1. Bol prerokovaný bod k príprave riadnej Konferencie SNA, ktorá sa uskutoční dňa 19. 03. 2016 v Žiline
v Kultúrnom dome Žilina Závodie. Pán Miroslav Gábor informoval o technickej príprave konferencie, boli
zaslané dokumenty potrebné pre zvolanie konferencie. Všetky materiály budú pripravené v deň konferencie
a budú k dispozícii delegátom konferencie. Ďalej sa prezídium zaoberalo návrhom zloženia volebnej
a mandátovej komisie a osobami alebo osobou na vedenie Konferencie SNA.
Uznesenie:
3.1
Prezídium berie na vedomie informáciu o stave prípravy Konferencie SNA
3.2

Prezídium poveruje Miroslava Gábora a Vierku Šmárikovú prípraviť definitívnu verziu materiálov
konferencie SNA. Materiály budú k dispozícii delegátom Konferencie SNA

3.3.

Prezídium bude navrhovať delegátom Konferencie SNA aby vo volebnej a mandátovej komisii pracovali
členovia súčasnej KRK.

3.4.

Prezídium rozhodlo aby vedením Konferencie SNA boli poverení pán Gábor a pán Kavka.

Termín: 19. 03. 2016

Zodpovední: v texte
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K bodu č. 4
Prezídium sa zaoberalo situáciou okolo straty členstva tých ZOČ, ktoré namali v stanovenom čase alebo
v stanovenej výške uhradené členské príspevky ZOČ. Prezídium konštatovalo, že Stanovy SNA registrované
na MVSR sú pre vnútorný život SNA právne záväzným dokumentom, ktorého ustanovenia nemožno zľahčovať,
meniť bez predchádzajúceho schválenia Konferenciou alebo Plénom SNA, alebo dokonca ignorovať. V súlade
s touto skutočnosťou je prezídium nútené konštatovať, že ku dnešnému dňu stratili členstvo v SNA tieto
ZOČ: Aeroklub Svidník, Aeroklub pod Vyhorlatom, SNA Letecká škola, Aeroklub Piešťany, Aeroklub
Partizánske, Cross Country Soaring Košice.
Uznesenie:
Vo veci opätovného vstupu dotknutých ZOČ do zväzku SNA prezídium navrhne Konferencii nasledovný
postup:
4.1.

ZOČ, ktoré prejavia záujem o opätovný vstup do SNA, a nemajú ku dnešnému dňu voči SNA
žiadne podĺžnosti, môžu byť prijaté spôsobom, ktorý je v súlade s platnými Stanovami SNA.

4.2.

ZOČ, ktoré prejavia záujem o opätovný vstup do SNA, ale nemali ku dnešnému dňu voči SNA
vyrovnané svoje podĺžnosti, môžu byť prijaté spôsobom, ktorý je v súlade s platnými Stanovami
SNA a po zaplatení vstupného poplatku vo výške nevyrovnaných podĺžností.

Zapísal: Štefan Pohanka

Overil: PaedDr. Ján Mikuš
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