ZÁPIS A UZNESENIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA č. 03/2017,
konaného v Žiline 22. 11. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1) Kontrola uznesení
2) Informácia o výsledku rokovaní prezidenta v mesiacoch júl-október
3) Informácia hlavného kontrolóra SNA (p. Kušnirík)
4) Informácia o školení ekonómky na MŠ SR (p. Nagyová)
5) Informácia o konferencii FAI (p. Kavka)
6) Stav zriaďovania ATO SNA
7) Spôsob a účel použitia verejných prostriedkov v zmysle zmluvy s MŠ SR
8) Rôzne
- k bodu 1) prezidentom SNA vykonanú kontrolu uznesenia zo zasadnutia prezídia SNA 2/2017
uznesenie nebolo zverejnené na stránke SNA, hlavne odpredaj leteckej techniky
Prezídium SNA berie na vedomie:
- informáciu prezidenta SNA z početných návštev na MO MŠ a pracovného rokovania na letisku v
Trenčíne za účasti zástupcov MD, DÚ, LAA, SFUL, SLA, leteckého a raketového modelárstva.
- informáciu Ing Kušnírika - hlavného kontrolóra, ktorý sa zúčastnil školenia na MŠ v Bratislave.
Jednalo sa o metodické usmernenie č. 11/2016 k uplatňovaniu § 50 ods. 4 písm. a) a § 51 ods. 1 a 4
zákona č.440/2015 Z. z. o športe v súlade s § 99 ods. 2 zákona bolo vydané na účely riadneho
využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri
uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia
sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe v súlade s § 104
ods. 1 zákona. Ak nie je možné zverejnenie v informačnom systéme športu, povinná osoba informáciu
zverejní na svojom webovom sídle. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej
organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného
systému športu. Zákon o športe kladie športovým organizáciám zverejňovať na športovom portáli len tie
zmluvy, vrátane ich zmien a dodatkov, ktoré sa týkajú foriem finančnej podpory, vrátane zverejnenia
spôsobu ich použitia. V zmysle § 82 ods. 2 písm. j) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení
(ďalej len „Zákon o športe“) platí, že: „na portáli informačného systému športu (ďalej len „športový
portál“) sa zverejňujú aj:
j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia
1.

príspevku uznanému športu,

2.

dotácie,

3.

príspevku na národný športový projekt,

4.

príspevku na športový poukaz,

5.

sponzorského,

6.

finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až

piateho bodu bolo spolufinancované.“
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Zdroje financií by mali byť vytvorené v Tipose. Zatiaľ SNA nemá v stanovách, leteckých a raketových
modelárov uvedených. Ďalšia požiadavka je, že športovec je povinný zúčastňovať sa súťaží, (aspoň tri
v roku), lekárskej prehliadky jeden krát za rok a mať plán prípravy športovca.
- informáciu p. Nagyovej zo školenia, kde sa mala prejednávať metodika ,spôsob a účel použitia fin.
prostriedkov a ich evidencia, a ktoré sa stalo pracovnou poradou na MŠ SR. Okrem iného vyvstala
potreba vytvorenia smernice kto je športovým odborníkom.
- pán Gábor predložil informáciu o stave likvidácie poistnej udalosti lietadla OM RLC WT 9 Dynamic po
nehode na letisku v Partizánskom. Rozdiel medzi uhradenou sumou z poistenia a skutočnou cenou
opravy je cca 6000,-EUR. Obdobne pri likvidácii poistnej udalosti lietadla WT 9 Dynamic OM LUB, kde
vznikol rozdiel cca 3000,- EUR, ktoré poškodená strana požaduje od SNA. Prezídium rozhodlo o
postúpení uvedených pohľadávok na AK Partizánske, ktorý mal v dobe poškodenia lietadlo zmluvne
prenajaté.
- pán Gábor predložil rozpočet na rok 2017 kvôli kontrole zúčtovania pridelených prostriedkov pre
zabezpečenie športovej prípravy a reprezentačné potreby jednotlivých komisií. Finančné prostriedky
motorovej, para. a balónovej komisie sú vo väčšej miere vyčerpané a zúčtované. Predsedovia
predmetných komisií deklarovali, že do konca roka zúčtujú zostávajúce prostriedky.
Predseda bezmotorovej komisie informoval prezídium o zámere nevyčerpané prostriedky použiť na
nákup drobného neinvestičného majetku, konkrétne IT vybavenia reprezentačných vetroňov. V tejto
súvislosti hl. kontrolór SNA upozornil na potrebu dodržania zákona o neprekročení hodnoty drobného
neinvestičného majetku, čo predstavuje 1700,-EUR s DPH za jednu položku.
Zároveň predseda bezmotorovej komisie požiadal prezídium o navýšenie finančných prostriedkov
z rezervy SNA na zabezpečenie športovej prípravy a reprezentačné potreby bezmotorovej komisie vo
výške 5500,-EUR.
Prezídium rozhodlo o navýšení prostriedkov pre bezmotorový odbor v požadovanej výške a čiastočné –
nevyhnutne potrebné navýšenie finančných prostriedkov z rezervy SNA na zabezpečenie športovej
prípravy a reprezentačné potreby komisie parašutizmu a motorovej.
- informáciu prezidenta SNA o vývoji situácie v oblasti zriadenia výcvikovej organizácie ATO.
V podmienkach SNA menoval do funkcie: HT pána Jozefa Pivarčiho, zástupcu HT Juraja Filusa, ved.
motorového výcviku Petra Cígera, ved. bezmotorového výcviku Dominika Jančíka, ved. výcviku pilotov
balónov p. Branislava Končíra ,manažéra bezpečnosti Mariána Kumorovitza a manažéra zhody Daniela
Bőhma. V tejto oblasti sa postupuje dôsledne podľa odbornej legislatívy.
Prezídium SNA ukladá:
prezidentovi SNA aby vyzval písomne štatutára ZOČ Partizánske na jednanie ohľadom uzavretia
prípadu poškodenia OM RLC za prítomnosti pána Jakubčáka majiteľa lietadla Dynamic OM LUB

V Žiline 22.11.2017
zapísal P. Kavka
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