ZÁPIS A UZNESENIE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA č. 01/2019,
konaného v Žiline 1. 2. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1) Správa o činnosti sekretariátu SNA v roku 2018 (Nagyová)
2) Financovanie aktivít po odbornostiach v roku 2019 (všetci)
3) Vystavovanie športových licencií (Kavka)
4) Významné akcie - žiadosť na MŠ
5) Deklarovaná výcviková organizácia (Gábor, Mikuš)
6) Príprava konferencie SNA
7) Návrhy na doplnenie a zmenu stanov
8) Rôzne

Pán prezident Ján Mikuš privítal prítomných na zasadnutí prezídia SNA a otvoril zasadanie. Samotné
zasadanie prezídia začalo s časovým posunom, nakoľko mu predchádzalo pracovné stretnutie členov
prezídia SNA a zástupcov ZOČ SNA, LERMAS a LAA.
Na úvod bola vykonaná kontrola plnenia uznesenia prezídia z 25.9.2018. Pán prezident konštatoval, že
všetky body uznesenia boli splnené.
Bod. 1 – pani Nagyová zhrnula prácu sekretariátu v roku 2018. Podotkla, že rok bol náročný, lebo
nastalo veľa legislatívnych aj prevádzkových zmien, riešil sa audit, IS športu atď. Pán Krupár poďakoval
p. Nagyovej za úspešnú spoluprácu s LERMAS-om.
Bod. 2 – Bol daný do pléna návrh rozpočtu – čerpanie PUŠ v roku 2019. Členovia prezídia a pozvaní sa
dohodli, že na návrh rozpočtu potrebujú viac času. Jednotliví zástupcovia komisií sa dohodnú na
rozdelení PUŠ na spoločnom jednaní, ktoré by malo byť v horizonte 14 dní. Pán Gábor zašle kontakty
a vyžiada návrhy všetkých zástupcov na rozdelenie PUŚ.
Pán Krupár (LERMAS) a Jančiar (LAA) sa pýtali, či je možné poskytnúť prostriedky PUŠ na správu aj na
ich činnosť. Pán prezident a pani Nagyová konštatovali, že príspevok je zmluvou určený na NŠZ, aj
z právneho a účtovného hľadiska sa nemôže postupovať iným organizáciám.
Bod. 3 – pán Kavka vysvetlil systém vydávania športových licencií FAI a vyzdvihol spoluprácu s LERMASom. Zo strany LAA bola požiadavka, aby mali možnosť aj oni samostatne si žiadať a obnovovať licencie
FAI s vlastnými prístupovými údajmi tak, ako Lermas.
Bod 4 – Pán Krupár navrhol, aby sme do výzvy dávali menej podujatí, aby bola väčšia možnosť na
získanie prostriedkov. V spolupráci so sekretariátom dôjde k dohode, ako budeme postupovať.
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Bod 5 – pán prezident informoval o stave DTO – škola je pripravená na spustenie, musí sa dorobiť ešte
výcviková smernica Inštruktor FI(S) doplnková kvalifikácia pre akrobaciu a opakovacie semináre pre
FE(S).
Bod 6 - Konferencia bude 23.03.2019 v Žiline, priestory sú zajednané. Agenda sa pripravuje.
Bod 7 - Každý člen prezídia a všetky ZOČ dostane výzvu na doplnenie stanov tak, aby mohli byť
zapracované dôležité zmeny.
Minimálne sa budú dopĺňať nové komisie. Bolo by dobré sa stretnúť ešte pred konaním konferencie,
aby sa konferencia dôsledne pripravila. Je nutné, aby boli dodržané termíny zaslania materiálov.
Bod 8 – pán prezident podotkol, že prostriedky z predaja leteckej techniky nie sú v banke účelne
zhodnotené, stálo by za zváženie, či by nebolo výhodnejšie ich investovať do niektorej z leteckých
disciplín, napr. na nákup techniky, padákov a ďalšieho vybavenia. Zároveň poznamenal, že z týchto
prostriedkov bola nutná úhrada údržba a modernizácia leteckej techniky, lebo SNA vo svojom rozpočte
nemá voľné zdroje.
Pán Vittek tiež potvrdil, že by bolo dobré investovať do nákupu leteckej techniky, napr.
v bezmotorovom lietaní, alebo v bezmotorovej akrobacii.

UZNESENIE:
1. V zmysle článku 6.7.1.9 Stanov SNA prezídium zriaďuje pracovnú komisiu
optimalizácie vstupných údajov k žiadosti na PUŠ v zložení:.

za účelom

LAA: páni Jančiar, Červeňan, pani Sekerková
LERMAS: páni Krupár, Buraj, Csontos
SNA: členovia budú doplnení do termínu: 10.2.2019
Prvé zasadanie komisie bude v termíne do 28.02.2019
Zasadanie zvolá prezident SNA
2. Pán Kavka preverí možnosť samostatného vydávania a obnovovania platnosti licencii FAI pre
LAA. O výsledku ich bude v čo najkratšom čase informovať
Znenie zápisu z prezídia bolo prečítané schválené všetkými členmi prezídia.

Zapísala: Marcela Nagyová
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