Zápisnica z rokovania prezídia a pracovnej porady členov prezídia SNA 03/2018
zo dňa 25. septembra 2018
Žilina Pri Rajčianke 49
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Program:
Prvá časť sa uskutočnila v dobe od 11,00 do 14,00 hod. aj za účasti prizvaných zástupcov LERMASu a LAA
Druhá časť sa uskutočnila v dobe od 14,30 – do cca 17,00 hod.
Rokovanie otvoril prezident SNA PaedDr. Ján Mikuš :
Prvá časť:
a) Informácia o účasti jednotlivých odborností na medzinárodných súťažiach v r. 2018 (predsedovia
komisií)
b) Informácia o stave spracovania projektu na rok 2019 (p. Nagyová)
c) Aktuálny stav doplňovania registra športovcov ( p. Nagyová)
d) Varianty a možnosti rozvoja činnosti Lermas-u a LAA v zväzku SNA
e) Predbežné interné stanovenie „váhy“ odborností v systéme čerpania verejných prostriedkov
pridelených od MŠ SR
a) správu o činnosti jednotlivých odbornosti za rok 2018 predniesli zástupcovia jednotlivých odborností páni
Pohanka, Schuller, Gábor, Krupár a Jančiar.
b) pani Nagyová predniesla správu o situácii v spojitosti s jednaním s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR v súvislosti so zákonom o športe. Projekt je v štádiu rozpracovanosti, jednotlivé komisie
predkladajú soje údaje a výsledky súťaží. Žiadosť bude odoslaná na Ministerstvo požadoanom termíne do
01.10.2018 a súlade s požadovanými údajmi.
c) pani Nagyová informovala o stave registrov do IS športu. Údaje tých ZOČ, ktoré údaje zaslali boli
exportované do IS športu. Boli doplnení tí športovci, ktorí v IS športu musia byť registrovaní reprezentanti a talentovaní športovci. Priebežne sa údaje dopĺňajú a aktualizujú.
d) prezident SNA vo svojom vystúpení zhrnul históriu prijatia nových združení do SNA. Spomenul stretnutie
LERMAS, LAA, SFUL a SLA ( za SLA nebol nikto podpísaný), na ktoré SNA nebol prizvaný. Následne bolo
vyvolané stretnutie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR zo strany LERMASu bez účasti
SNA, kde zástupcovia vzniesli námietky voči činnosti SNA a spochybnili aj jeho audit. Dňa 17. júna 2018 sa
uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR stretnutie aj za účasti SNA, kde boli zo
strany vyššie spomenutých organizácií prednesené sťažnosti na činnosť SNA. Prezident ďalej vyslovil
názor, že naše letecké športy patria pod jednu organizáciu, lebo majú spoločné letecke záujmy. SNA
existuje v rôznych formách 100 rokov, SFUL vznikol oddelením od SNA a SLA vvznikla z členov SFUL kvôli
nespokojnosti s činnosťou SFUL. Komu má v budúcnosti prezident dôverovať a s ktorým združením jednať.
- Ing. Krupár spomenul, že letecké športy boli spolu už za prvej republiky a patria spolu. Modelári mali 1.
konferenciu a zhodli sa na tom, že vstúpia do SNA. Boli sklamaní, že niektoré slová, ktoré zazneli na
konferencii SNA, napr. zastúpenie modelárov podľa počtu členov v prezídiu nebolo splnené. Vidí dobrý
štart a je treba pokračovať. Letecký šport na Slovensku musí zastupovať organizácia, ktorá nebude
diskriminovať ostatné. Hlavným cieľom je rozvíjať letecký šport. SNA nemôže byť financovaný iba z
Ministerstv školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto je potrebné riešiť a zmeniť. Nedopustiť, aby
letectvo zanikalo z dôvodu nedostatku financií. Výšku celkovej dotácie ktorá prichádza, dokáže
spotrebovať každá z našich disciplín sama na prípravu a dotáciu reprezentantov.
- pán Gábor uviedol, že niektoré informácie zo strany LERMASu neboli korektné a boli zavádzajúce
- zástupca LAA uviedol, že ho mrzí, že LAA nebola prizvaná k tvorbe stanov, čaká korektné jednanie
- Ing. Kušnirik uviedol, že nedostal od LERMASu odpoveď na dotazy, koľko financií požaduje a jeho delegát
nevystúpil, aby pred schválením pozmenil návrh, koľko penazí dostal LERMAS vlani a tohto roku. LERMAS

nedodal v stanovenom termíne vyúčtovanie dotácie z Ministerstva obrany, následkom čoho hrozí, že bude
nutné dotáciu vrátiť.
- Ing. Kavka spomenul FAI ako federáciu, ktorá spája všetkých športovcov a priaznivcov letectva
a nie je záujem, aby sa v jednotlivých krajinách organizácie delili.
- Mgr. Pohanka uviedol, že je potrebné prehodnotiť váhy leteckých športov
- Ing. Braciník, poukázal na to, že pokiaľ nedôjde k deleniu peňazí, tak veľké problémy nevznikajú. Tvorba
stanov je kompromisom medzi povinnými článkami a našimi potrebami. Zákon o športe nie je správne
koncipovaný, zvlášť popularita športu, ale ten zmeniť nemôžeme
- Ing. Krupár poznamenal, že to nie je iba o peniazoch, ale aj o tom, kto a kde bude reprezentovať, ako
pôjde a možno že by bolo dobre vrátiť sa aj k otázke o výlučnom zastupovaní SNA v národnom športovom
zväze.
- prezident uviedol, že majetok SNA, ktorý nadobudol v minulosti by nemal byť nárokovateľný novými
členmi
e) k návrhu na pridelenie percent váhy jednotlivých športov na rok 2019 nevyjadril nikto z prítomných
námietky a všetci súhlasili.
športové odvetvie:
bezmotorové lietanie
19%
parašutizmus
18%
motorové lietanie
23%
balónové lietanie
5%
letecká akrobacia
0%
letecké modelárstvo
25%
ultraľahké lietanie
0%
vrtuľníkové lietanie
0%
závesné lietanie a paraglajding
10%
Obsah rokovania v druhej časti sa týkal výhradne SNA a jeho odborností, zúčastnili sa ho iba
pracovníci SNA a členovia prezídia SNA.

Druhá časť:
1) Aktuálny ekonomický stav SNA (p. Nagyová)
2) Informácia o stave majetku SNA, informácia o odpredaji Z-526, AN-2 (tiež rozhodnutie
o naložení s nevyužívaným majetkom SNA (cisterna p.) – p- Gábor, Nagyová)
3) Informácia o stave zakladania „deklarovanej výcvikovej organizácie“ – DTO – Mikuš
4) Informácia o akcii „Zlaté krídlo“
5) Rôzne
Prezident v úvode vykonal kontrolu uznesenia z minulého prezídia.
K bodu 1. Pani Nagyová predniesla správu o priebežnom ekonomickom stave SNA, zmena nastala v tom, že
SNA od 1.9.2018 nie je platcom DPH.
K bodu 2. Odpredaj Z526F OM-CRO, zmluva je doručená záujemcovi, čaká sa na podpísanie a predpoklad je,
že do 30.9.2018 bude podpísaná. SNA oznámi všetkým ZOČ , že lietadlo AN2-PYB, vozidlo cisterna Avia a
vozidlo Ford Tranzit sú na odpredaj v súlade so Smernicou pre správu hmotného majetku SNA, čl. 4
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok.
K bodu 3 Prezident informoval o o stave zakladania „deklarovanej výcvikovej organizácie“ – DTO. Zatiaľ sa
čaká na vyjadrenie DÚ SR.

K bodu 4. Prezident informoval o postupe, akým boli nominovaní kandidáti do akcie „zlaté krídlo“ i k
nedorozumeniam, ku ktorým došlo.
Uznesenie:
Prezídium berie na vedomie:
- správu o priebežnom ekonomickom stave SNA v roku 2018
- informáciu o stave zakladania „deklarovanej výcvikovej organizácie“ – DTO
Prezídium ukladá:
- oznámiť ZOČ, že lietadlo AN2-PYB, vozidlo cisterna Avia a vozidlo Ford Transit sú na odpredaj v súlade so
Smernicou pre správu hmotného majetku SNA, čl. 4 Prebytočný a neupotrebiteľný majetok.
Termín: 5.10.2018

Zodpovední: pani Nagyová, pán Gábor

.
Zapísal: Ing. Pavol Kavka

Overili: Marcela Nagyová
Miroslav Gábor

