ZÁPIS A UZNESENIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA Č. 02/2017,
konaného v Žiline 25. 05. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1) Kontrola uznesenia
2) Aplikácia zákona o športe v činnosti SNA v nasledujúcom období
3) Prerokovanie a stanovenie postupov pri zriaďovaní výcvikovej organizácie DTO v podmienkach SNA
4) Rôzne

Prezídium SNA berie na vedomie:
- informáciu prezidenta SNA z pracovného rokovania na MŠ SR k problematike financovania leteckého
a raketového modelárstva zo dňa 05. 04. 2017
- informáciu Ing. Braciníka o vykonaných zmenách v Stanovách SNA schválených hlasovaním per
rollam uzavretého dňa 28.4.2017
- informáciu prezidenta o rokovaní SNA, SFULL a LAA dňa 10. 5. 2017 v Lučenci
- informáciu prezidenta SNA o vývoji situácie v oblasti zriadenia výcvikovej organizácie DTO
v podmienkach SNA
Prezídium SNA nariaďuje aeroklubom, aby do 31. mája 2017 nahlásili zoznam svojich členov –
mládeže do 23 rokov veku za účelom uzavretia databázy za rok 2017. Uvedená v databáze je jednou
z podmienok na podporu činnosti mládeže klubov v zmysle Zákona o športe z verejných zdrojov
(prerozdelenie 20.483,- Eur).
Podmienkou čerpania prostriedkov v kapitole talentovaných športovcov je registrácia v databáze
národného zväzu, spracovanie individuálnych plánov prípravy a zmluvy o príprave talentovaného
športovca SNA.
Prezídium SNA schvaľuje:
1. Na základe dohody predsedov odborných komisií a reálnych potrieb zabezpečenia reprezentácie
SR v leteckých športoch rozdelenie finančných prostriedkov nasledovne:
-

na podporu štátnej reprezentácie:

Motorové lietanie

16.000,- Eur

Bezmotorové lietanie

21.000,- Eur

Balónové lietanie
Parašutizmus
-

4.000,- Eur
12.000,- Eur

na podporu talentovaných športovcov:

Bezmotorové lietanie
Parašutizmus

20.000,- Eur
7.000,- Eur
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2.

V prípade nesplnenia podmienky nahlásenia mládeže do 23 rokov veku zo strany aeroklubov
budú akceptované zoznamy predložené predsedami odborných komisií.

3. Nákup rádiostaníc prioritne do reprezentačných vetroňov SNA a následne do ostatných lietadiel
SNA.
4. V prípade nesplnenia podmienky nahlásenia mládeže do 23 rokov veku zo strany aeroklubov
budú akceptované zoznamy predložené predsedami odborných komisií.
5. Ponuku na odpredaj lietadiel SNA Cessna OM-SNA, AN2 OM-PYB v Zmysle poriadku pre
správu hmotného majetku SNA. Zároveň Prezídium poverilo spracovať podmienky a návrh
zmluvy na prenájom lietadla Cessna OM-SNA pre ZOČ SNA.

Zaznamenal: Ing. Viera Šmáriková
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