Zápis zo zasadnutia prezídia, konaného dňa 23.03.2018

Zasadnutie prezídia otvoril p. prezident Ján Mikuš.
Na úvod konštatoval, že neprítomní sú dvaja členovia, pán Kavka a pán Divok ktorí sa ospravedlnili.
Jediným bodom programu je príprava konferencie dňa 24.3.2018

Pán Mikuš zhrnul dianie bezprostredne predchádzajúceho obdobia. Vyhodnotil uznesenie
z predchádzajúceho zasadania prezídia. Konštatoval, že bude navrhnuté konferencii odpredaju
akrobatického lietadla OM-CRO.
Ďalej uviedol, že konferenciu bude viesť pán Miroslav Gábor. Pán Mikuš upozornil na to, aby bol
presne spočítaný počet hlasov a zároveň aby sme boli pripravení na prípadnú zmenu počtu hlasov.
Pán Braciník sa spýtal na spôsob poverenia delegátov. Pán Gábor poznamenal, že oprávneným
delegátom je predseda príslušného AK, prípadne náhradný delegát so splnomocnením.
Pán Mikuš citoval bod 3 programu konferencie – voľba volebnej a návrhovej komisie. Tam by mali byť
traja členovia – vyzval prítomných, aby navrhli kandidátov. Pán Gábor pripomenul, že volebnú
komisiu volíme na 4 roky, treba tomu venovať pozornosť.
Do návrhovej komisie navrhuje prezídium: E. Mikulu,
Do volebnej komisie navrhuje prezídium: keďže je vzhľadom na nízky počet ZOČ-iek pôvodný počet
členov 5 vysoký, bude navrhnutá zmena v stanovách o počte členov na 1+2. Za predsedu volebnej
komisie bol navrhnutý pán Pohanka.

Pán Gábor, Pohanka a Braciník diskutovali o tom, či budeme pri hlasovaní brať do úvahy počty členov
alebo športovcov, čo je rozdiel. Ani v tomto prípade by sa nijako významne nezmenili počty hlasov
zakladajúcich členov SNA.
Pán Braciník poznamenal, národný športový zväz je povinný prijať každého, kto sa venuje leteckému
športu. Pán Pohanka súhlasil, že nemôžeme odmietnuť záujemcu z oblasti leteckých športov. Ďalej
poznamenal, že máme zároveň možnosť vylúčiť člena, ktorý nekoná v zmysle našich stanov.
Pán Mikuš pripomenul, že ak nebudú mať možnosť noví členovia vstúpiť do SNA, očakáva veľké
problémy najmä zo strany vstupujúcich členov.
Pán Gábor pripomenul, že v tomto bode sa má prejednávať najmä zmena stanov. Prijímanie nových
členov je v predmete iného bodu programu. Pán Pohanka povedal, že sa neobáva, že prijatie nových
členov nejako ovplyvnilo hospodárenie SNA, keďže majú svoju autonómiu a rozpočet, tak isto aj SNA
a noví členovia majú svoj konkrétny spôsob financovania.

Pán Braciník povedal, že je nutné doplniť článok 6.6, ohľadom hlasovania PER ROLLAM, aby bolo
uvedené, že tento spôsob hlasovania sa musí týkať aj konferencie, aj hlasovania prezídia.
Členovia prezídia sa dohodli, aby pán Braciník zdôvodnil doplnenie dvoch bodov do nových stanov na
zajtrajšej konferencii.
Pán Pohanka navrhol, aby sa bod 4 programu konferencie presunul pred prestávku. Pán Braciník
namietol, že body programu sú navrhnuté tak, aby sa najprv mohla zvoliť volebná komisia, potom
zmena stanov. Pán prezident povedal, že presunutie bodu 4 pred prestávku by bolo rozumné
vzhľadom na očakávanú diskusiu. Členovia prezídia sa rozhodli, že predmetný bod nechajú
v pôvodnom poradí.

Pán prezident otvoril ďalší bod – rozpočet na rok 2018. Členom prezídia bol daný k dispozícii návrh
rozpočtu k pripomienkam. Pán Gábor vysvetlil, akým kľúčom je urobený návrh rozdelenia fin.
prostriedkov z dotácie. Pripomenul, že sa vychádzalo z uznesenia posledného prezídia.
Členovia prezídia diskutovali o čo najlepšom rozdelení finančných prostriedkov z dotácie MŠ najmä
na mládež. Pán Schuller predniesol požiadavku na navýšenie rozpočtu na mládež v oblasti
bezmotorového lietania.
Pán prezident informoval o podanom projekte na Ministerstvo obrany SR na 29 800.-€, s tým, že
4 000.-€ bude z našich zdrojov. Do projektu začlenil modelárov a parašutistov.
Členovia prezídia odsúhlasili nasledovné znenie uznesenia ohľadom splnenia podmienok na vstup
LERMAS ako člena SNA:
Prezídium konštatuje, že Zväz leteckých a raketových modelárov Slovenska, v súčasnosti s názvom
LERMAS dňa 28.11.2017 splnil podmienky stanov SNA v zmysle uznesenia konferencie SNA konanej
25.03.2017 v Žiline, čím sa stal riadnym členom SNA.
Prezídium berie na vedomie výsledok hospodárenia v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Prezídium odporúča konferencii prijať rozpočet na rok 2018. Rozpočet bude priložený k uzneseniu
prezídia.
Členovia prezídia navrhli navýšenie členských poplatkov z pôvodných 500.-€ na 700.-€ na rok a u reg.
Členov z 250.-€ na 350.-€.
Pán Gábor navrhol pánovi Mikušovi, aby na konferencii informoval o použití peňažných prostriedkov
z predaja Suchoja na prelakovanie vetroňa vo vlastníctve SNA.
Pán Schuller navrhol po predaji lietadla OM-CRO investíciu do vetroňa.
Pán prezident informoval o správe pani audítorky, ktorá bude prečítaná na konferencii.
Ďalej informoval o žiadostiach parašutistického klubu Zoskok.sk a LAA na prijatie za člena SNA.
Prezídium zobralo na vedomie žiadosť AK Železiarne Podbrezová o vystúpenie z SNA, o čom budú
informovaní aj delegáti konferencie.

Pán Gábor pripomenul, že je nutné v deň konferencie ešte pred jej začiatkom osloviť prípadných
kandidátov na posty členov disciplinárnej, volebnej a mandátovej komisie. Ak sa nepodarí zvoliť
členov disciplinárnej komisie počas konferencie, je možnosť vykonať ich voľbu PER ROLLAM.

Prezídium berie na vedomie:
1. Prezídium zobralo na vedomie žiadosť AK Železiarne Podbrezová o vystúpenie z SNA, o čom budú
informovaní aj delegáti konferencie.
2. Prezídium berie na vedomie žiadosť LAA SR a o.z. Zoskok.SK, za člena SNA a prezídium v zmysle
článku 5.2.2. odporúča konferencii ich prijatie.
3. Prezídium berie na vedomie výsledok hospodárenia v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Prezídium odporúča konferencii prijať rozpočet na rok 2018. Rozpočet bude priložený k uzneseniu
prezídia.

Uznesenie:
Prezídium sa uznieslo:
1. Prezídium konštatuje, že Zväz leteckých a raketových modelárov Slovenska, v súčasnosti
s názvom LERMAS dňa 28.11.2017 splnil podmienky stanov SNA v zmysle uznesenia
konferencie SNA konanej 25.03.2017 v Žiline, čím sa stal riadnym členom SNA.
2. Prezídium schvaľuje žiadosť AK Spišská Nová Ves o prenájom lietadla Cessna 172 OM-SNA
v termíne od 1.4.2018 do 31.12.2018. SNA si vyhradzuje právo použitia lietadla v tomto
termíne na zabezpečenie súťaží podľa požiadaviek motorovej komisie. Táto skutočnosť bude
nájomcovi oznámená minimálne 7 dní vopred.
3. Prezídium schvaľuje žiadosť AK Martin o prenájom lietadla Dynamic OM-RLC v termíne od
1.4.2018 do 30.09.2018. SNA si vyhradzuje právo použitia lietadla v termínoch, vyžiadaných
komisiou bezmotorového lietania. Lietadlo bude k dispozícii pracovníkom SNA po vzájomnej
dohode.
4. Členovia prezídia navrhli navýšenie členských poplatkov na rok 2018 z pôvodných 500.-€ na
700.-€ na rok a u reg. členov z 250.-€ na 350.-€. Prezídium zároveň odporúča konferencii ich
schválenie.

Zapísala: Marcela Nagyová

Overil: Miroslav Gábor
V Žiline, dňa 23.03.2018

