Zápis a uznesenie zo ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA č. 01/2020

Žilina, 28.01.2020

ZÁPIS A UZNESENIE
ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SNA č. 01/2020
konaného v Žiline dňa 28.01.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Informácia o činnosti SNA - NŠZ v roku 2019 (Mikuš
2) Krátka informácia predsedov odborných komisií o činnosti v roku 2019 (predsedovia
komisií)
3) Plán činnosti odborných komisií na rok 2020 (predsedovia komisií)
4) Informácia o činnosti sekretariátu SNA v roku 2019 (Nagyová)
5) Informácia o čerpaní finančných prostriedkov z PUŠ za rok 2019 (Nagyová)
6) Aktivity NŠZ v oblasti legislatívy
7) Príprava podkladov na rokovanie ekonomickej komisie
8) Príprava konferencie SNA (Gábor, Nagyová)
9) Rôzne

Priebeh zasadnutia:
K bodu č. 1
Zasadnutie prezídia otvoril prezident SNA PaedDr. Ján Mikuš, privítal prítomných a poprial
úspechy v športových odvetviach ako aj v osobnom živote v roku 2020. V krátkosti spomenul
úspechy dosiahnuté vroku 2019, ku ktorým samozrejme patria ME v bezmotorovom lietaní
v Prievidzi, účasť navigátorov v Španielsku a Portugalsku, účasť športovcov LERMAS
v Rumunsku, Macedónsko a Kalifornii, kde dosiahli vynikajúce výsledky, ako aj úspešná
organizácia MS v kategórii F5J za účasti 39 krajín na letisku v Boleráze. Aktívna bola aj LAA,
ktorá doma síce neusporiadala žiadnu súťaž, ale zúčastnila sa na súťažiach v zahraničí. SNA,
ako národný športový zväz, označuje rok 2019 za rok hľadania sa v zložitej legislatíve.
Priebeh činnosti za uplynulé obdobie vyžaduje revíziu a zefektívnenie činnosti. Rámcuje nás
zákon o športe, nie všetko je pre nás priaznivo nastavené. 15.10.2019 sa prezident zúčastnil
rokovania o zákone o športe a uviedol, že prezentované závery boli dané vopred a vôbec sa
nedostal k predneseniu svojho príspevku. V tejto dobe nie je za kým ísť a je potrebné vyčkať
do volieb a začať opäť s iniciatívami. Rok 2019 bol označený za rok nedostatku finančných
prostriedkov a problematikou s nimi spojenou.
K bodu č. 2 a 3
Krátka informácia predsedov odborných komisií o činnosti v roku 2019 (predsedovia komisií).
Za Komisiumotorového lietaniapredložil pán Pohanka správu za uplynulé obdobie, v ktorej
sa zmienil o príprave štátnej reprezentácie na súťaže, majstrovstvá sveta v presnom lietaní
v Španielsku a ANR v Portugalsku. Obe súťaže boli obsadené zámerne kvôli zisku medailí, čo
sa aj podarilo, majstrovstvá sveta v presnom lietaní – jedna strieborná a 5. miesto
v družstvách. ANR v Portugalsku – účasť 4 posádok, nielen kvôli účasti v súťažnom procese,
ale aj snaha o získanie a uplatnenie skúseností na usporiadanie súťaží doma. Výsledkom
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snaženia je jedna strieborná medaila a štvrté miesto v súťaži na presnosť pristátia. Plán,
ktorý si komisia stanovila bol splnený, finančné krytie bolo použité z PUŠ. Vystúpenie
navigátorov Slovenskej republiky a ich umiestnenie bolo na vynikajúcej úrovni a predseda je
s nim spokojný.
Komisia bezmotorového lietania bola zastúpená predsedom, pánom Divokom, ktorý vo
svojej správe uviedol obsadenie dvoch významných súťaží: v Prievidzi majstrovstvá Európy v
klubovej triede a v 15 metrovej triede, 6 pilotov z toho traja noví. Umiestnenie – dvakrát
8. miesto.
MS juniorov v Szegede – po prvýkrát boli vyslaní juniori, ako výsledok štvorročnej práce,
získali dvakrát 3. Miesto, jedenkrát 8. Miesto, jedenkrát 12. miesto a jedenkrát 20. miesto
z 85 účastníkov. Slovenskí športovci doplatili na nízky nálet juniorov. Podmienky sa za
posledné 2 až 3 roky vylepšili, ale dôsledkom 10 až 12 percentného zníženia výkonnosti je
zastaralá technika, do ktorej patrí aj 15 ročný klzák. Zostava je nasledovná: LS 8 je po 3000
hodinovej prehliadke, patrí medzi novšie, Discus je zastaralý, Ventus 15 m triedy nový v roku
2005 je dnes za zenitom. Špička súťažiacich lieta na iných klzákoch a staršie sa umiestňujú v
poslednej pätine.
Za parašutistickú komisiu pán Gábor:
Úvodným vstupom Slovenskej parašutistickej reprezentácie bola účasť našich športovcov na
MS v Indoor Skydivingu (tunelovom letaní) vo Francúzku, kde naša reprezentantka Silvia
Lačná obsadila v disciplíne Freefly 16. miesto (z 22) a náš štvorčlenný tím v skupinovej
akrobacii sa umiestnil na 17. mieste (z 18).
Reprezentanti v klasických disciplínach sa v priebehu roka zúčastnili 5 kôl Svetového pohára
v presnosti pristátia a to v Chorvádskej Rijeke, Slovinskom Blede, Talianskom Belluny,
Rakúskom Thalgau a Švajčiarskom Lokarne.
Najlepšie sa umiestnil reprezentant Tomáš Marcinek, v celkovom ročníku mu to vynieslo
39.miesto v seniorskej kategórii (z 381 športovcov).
Družstvo sa umiestnilo na 19.mieste z celkového počtu 76 družstiev.
V disciplíne CP nás reprezentoval Roman Dubský, ktorý sa zúčastnil dvoch medzinárodných
súťaží v Taliansku – Ravenna, kde skončil na 15. mieste z 22 účastníkov súťaže a v ČR –
Klatovy, kde skončil celkovo na 11. mieste z 80 účastníkov.
43rd CISM World Military Parachuting Championship 2019, Wuhan City, China – Marcinek
Tomáš, 5 miesto v PP zo 156 účastníkov
Juniorská reprezentácia v parašutizme dorástla, Indoor skydiving 8 junioriek.
LAA
Za leteckú amatérsku asociáciu predniesol správu pán Jančiar, ktorý uviedol, že LAA zahŕňa
4 odbornosti a poukázal na 4 domáce súťaže, na ktoré sa prišli prezentovať aj zahraniční
súťažiaci (Slovenský pohár) ako medzinárodná súťaž FAI II. Športovci sa zúčastnili aj na
majstrovstvách sveta, kde sa za účasti 150 športovcov vo veľkej konkurencii Emil Červeňan
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umiestnil na 16. mieste. Športovci sa taktiež zúčastnili aj na rôznych ďalších súťažiach
svetových pohárov. Pán Jančiar ďalej uviedol, že juniori majú v LAA podporu. V tomto období
je celá reprezentácia na majstrovstvách sveta v Kolumbii. Spomenul aj, že Česi sú majstri
sveta, majú 150 pilotov, širokú základňu a v celkovom umiestnení pohárových súťaží, kde je
okolo 300 pilotov, sa Slováci úspešne umiestňujú na 10. mieste vo svete v Cross Country, čo
je pre Slovensko vynikajúci výsledok. V prvej stovke sú dvaja piloti, v druhej stovke taktiež
dvaja piloti a to v celosvetovom meradle, kde je viac ako 15 000 pilotov, ktorí lietajú
Paragliding.
LERMAS
Pán Krupár uviedol, že leteckí a raketoví modelári získali za rok 2019 19 medailí a od roku
1993 do dnes 443 medailí z majstrovstiev sveta a Európy. Spomenul, že neklesol celkový
počet modelárov, niektoré veci sa však vymykajú pochopeniu starších. Mládež nemá veľký
záujem o modelárstvo, preto sa pripravujú akcie v Bratislave a v Piešťanoch pre mládež
s programom zameraným na získanie nových adeptov pre letecké a raketové modely. Na
Slovensku sa uskutočnilo 14 súťaží, z toho dvakrát majstrovstvá sveta, čo radí Slovensko na
popredné miesto. Na Slovensku existuje veľa možností pre lietanie a organizovanie súťaží
z dôvodu nízkej prevádzky vo vzdušnom priestore. Švajčiarsko chce kvôli vyššie
spomenutému usporiadať majstrovstvá u nás. Je snaha rozšíriť činnosť na východ Slovenskej
republiky, spomenul dvakrát svetový pohár, ktorý sa konal v Humennom. Hlavným ziskom
pre ostatných je získanie poznatkov z materiálov, skúseností a pritiahnuť mladých.
Bezpilotné prostriedky – Lermas je stálym členom medzirezortnej komisie, spolu
s p. Benediktom zo SNA sa podieľa na príprave vyčlenenia priestorov a čo najvýhodnejšieho
získania možností pre lietanie modelárov. Letové prevádzkové služby poskytujú prednášky
o využívaní vzdušného priestoru formou metodických zamestnaní a školení inštruktorov.
V príprave je aj kódex modelára, registrácia pilotov, priestorov a súťaží v súčinnosti s DÚ SR.
Dokumenty, ktoré sa týkajú modelárstva sú komplikované, posledné nariadenie Európskej
komisie ma 900 strán. Najďalej v uplatnení postupov európskej komisie sú Nemci ktorí už sú
hotoví Česko a Poľsko sa chystajú na rokovanie, Lermas rozvíja prácu s mládežou – nová
doba, nové prístupy. Poukázal aj na medzinárodnú spoluprácu Intertour, ako aj na
uskutočnené nelegálne súťaže bez platenia poplatkov do FAI, táto činnosť pre ZMOS bola
odobrená, prakticky im to bolo odpustené. Lermas má svojich delegátov v komisii CIMA,ktorí
vopred vedia stanovisko od svojich členov a vedia, o čom majú diskutovať, a ktorým smerom
diskusiu viesť. PánMikuš spomenul, že šport je prelínaný odbornou legislatívou, čo sťažuje
ďalší postup. Informáciu z FAI predniesol p. Kavka, kde spomenul zmenu na funkcii
generálneho sekretára a neutešený finančný stav, ktorého výsledkom je zvýšenie členského
príspevku pre jednotlivé krajiny. Slovensko má vo FAI v súčasnosti 3 hlasy a platí ročne 5610
švajčiarskych frankov. Prezident Mikuš sa vrátil späť do histórie a uviedol, že podpísal
dokument s LERMASOM ohľadom styku s FAI a zdôraznil, že LERMAS musí vystupovať ako
SNA v odbornej komisii voFAI.
K bodu č. 4 a 5
Pani Nagyová preniesla správu o činnosti sekretariátu a uviedla že Slovenský národný
aeroklub ako národný športový zväz bol v roku 2019 iný ako za ostatné roky, následkom
nárastu množstva agendy. Veľa akcií, veľa služobných ciest, veľa fakturácií a dokumentov.
Príspevok, ktorý sme dostali je zúčtovaný, zverejnenie je na stránke Slovenského národného
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aeroklubu. Doba vyžaduje zmeny – množstvo agendy po úprave Zákona o športe začína byť
veľmi veľké. Najviac dokumentácie spracováva pre Lermas – jeden dokument má aj 20 až 30
strán. Pani Nagyová pripravuje seminár, kde podľa predpisov z Ministerstva školstva vysvetlí
postupy pre čerpanie prostriedkov z PUŠ a TOP TÍMU. No účtovnej uzávierke sa pracuje,
konečné čísla budú dodané do pléna, po overení. P. Mikuš vysvetlil, že nárast úloh je
obrovský a s tým aj administratívne úkony. Predkladané dokumenty skontrolovať so
zameraním sa hlavne pre TOP TÍM naprecízne sledovanie oprávnených nákladov. Niektoré
doručené podklady nedávali zmysel a boli zamietnuté.
K bodu 6
Aktivity v oblasti legislatívy predniesol pán Mikuš a uviedol všeobecné zmeny. Športovú
činnosť si vyrieši každá odbornosť samostatne. Zmienil sa tiež o novej legislatíve v oblasti
(zatiaľ) prípravy profesionálnych pilotov – označovanej ako KSA– 100 a UPRT a uviedol, že
uvedené prvky sú vlastne návratom k tomu, čo sme kedysi bežne vykonávali, avšak
zdokonalené v súlade so súčasnými podmienkami. Ďalej sa zmienil o vytvorení strešnej
organizácie pre národný športový zväz ako jednej z možností skvalitnenia práce NŠZ
s dôrazom na vyššiu autonómnosť jednotlivých športových disciplín.
Pán Krupár uviedol, že vzniká televízny kanál 4, ktorý bude o športe a je možné na ňom
zviditeľniť letecké športy. Pán Mikuš uviedol, že nadviazal kontakt s kameramanom RTVS p.
Milanom Frišom, ktorý ponúka zhotovenie krátkych propagačných snímkov o letectve a ich
umiestnenie do TV. Ďalej upozornil na nutnosť zasadania ekonomickej komisie do konca
februára s tým, že jej návrhy podliehajú schváleniu prezídia a potom konferencie
Z posledného prezídia neboli žiadne úlohy na kontrolu uznesenia.
Rôzne.
Prezídium SNA súhlasí s ponukou pána Dudáša ml. (AK Dubnica) na vytvorenie členskej
základne odbornosti DRONY, kde už eviduje niekoľko desiatok záujemcov. Ďalej vyplynulo
z jednania členov prezídia, že prezident menuje členov inventarizačnej komisie.

Uznesenie
Prezídium berie na vedomie správy jednotlivých odborností.
Prezídium ukladá p. prezidentovi menovať členov inventarizačnej komisie v termíne do
15.02.2020.
Prezídium stanovuje, že akékoľvek prihlášky na usporiadanie medzinárodných súťaží vo
všetkých disciplínach, ktoré zastrešuje SNA ako NŠZ (ME, MS a p.) zasielané do FAI musia
byť signované štatutárom SNA s pečiatkou SNA.

Zapísal: Ing. Pavol Kavka
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