Èíslo zápisnice: SNA/2021/P/1

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou
Názov športovej organizácie:

Slovenský národný aeroklub generála M.R.Štefánika

Názov zasadajúceho orgánu:

Prezídium

Miesto konania zasadnutia:

Elektronicky – aplikácia ZOOM

Deò konania zasadnutia:

18.02.2021

Èas zaèiatku zasadnutia:
Èas ukonèenia zasadnutia:

17,00
20,50

Predsedajúci: Miroslav Gábor

Zapisovate¾: Marcela Nagyová

Èlenovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenèná listina/screen obrazovky z aplikácie ZOOM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Èlenovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1.

Štefan Vittek - ospravedlnený

Hostia:
Marcela Nagyová – technické zabezpeèenie on-line zasadania
Andrej Kušnírik – èlen KRK
Miroslav Janèiar – zástupca LAA
¼ubomír Krupár – zástupca LERMAS

Poèet èlenov potrebných na uznášaniaschopnos• orgánu: 5
UZNÁŠANIASCHOPNOS•:
倮 ÁNO
倮 NIE
Poèet èlenov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 5
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Pred otvorením rokovania páni ¼ubomír Krupár a Miroslav Janèiar odprezentovali svoje stanovisko, že na
rokovaní Prezídia budú v pozícii hostí.
Zúèastnení túto informáciu zobrali na vedomie.

Otvorenie rokovania:
Prítomných privítal na zasadnutí prezident SNA pán Ján Mikuš.
Vedením rokovania poveril p. Miroslava Gábora.
Za hlasovali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proti hlasovali:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené
Neprítomný: Štefan Vittek
Prezídium súhlasí s tým, aby zasadnutie viedol èlen prezídia Miroslav Gábor.

Miroslav Gábor navrhol za zapisovate¾ku rokovania prezídia p. Marcelu Nagyovú.
Za hlasovali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proti hlasovali:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené
Neprítomný: Štefan Vittek
Prezídium súhlasí s tým, aby bola zapisovate¾kou Marcela Nagyová (hos•).
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1

SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADNUTIA: )
Miroslav Gábor predložil na schválenie program zasadnutia prezídia SNA, ktorý bol pozvaným zaslaný
elektronicky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Informácia o èinnosti SNA-NŠZ v roku 2020 (Mikuš)
Krátka informácia predsedov odborných komisií o èinnosti v roku 2020 (predsedovia komisií)
Plán èinnosti odborných komisií na rok 2021 (predsedovia komisií)
Informácia o èinnosti sekretariátu SNA v roku 2020 (Nagyová)
Informácia o èerpaní finanèných prostriedkov z PUŠ za rok 2020 (Nagyová)
Poplatky SNA na rok 2021
Aktivity NŠZ v oblasti legislatívy
Príprava podkladov na rokovanie ekonomickej komisie
Informácia o príprave a spôsobe organizácie konferencie SNA (Gábor, Nagyová)
Nové smernice SNA (Nagyová)
Rôzne

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:
倮 podklady boli zaslané elektronicky k bodom è. 5, 8, 10
倮 podklady boli predložené na zasadnutí k bodom è. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
倮 podklady k jednotlivým bodom sú archivované v sídle SNA

Návrhy na zmenu a doplnenie programu:
Miroslav Gábor – èlen prezídia, navrhol doplni• program o kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho
rokovania prezídia.
Za hlasovali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proti hlasovali:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 1 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium schva¾uje program svojho zasadnutia dòa 18.02.2021 nasledovne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informácia o èinnosti SNA-NŠZ v roku 2020 (Mikuš)
Kontrola plnenia uznesenia Prezídia SNA zo dòa 06.10.2020 (Gábor)
Krátka informácia predsedov odborných komisií o èinnosti v roku 2020 (predsedovia komisií)
Plán èinnosti odborných komisií na rok 2021 (predsedovia komisií)
Informácia o èinnosti sekretariátu SNA v roku 2020 (Nagyová)
Informácia o èerpaní finanèných prostriedkov z PUŠ za rok 2020 (Nagyová)
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) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

Poplatky SNA na rok 2021
Aktivity NŠZ v oblasti legislatívy
Príprava podkladov na rokovanie ekonomickej komisie
Informácia o príprave a spôsobe organizácie konferencie SNA (Gábor, Nagyová)
Nové smernice SNA (Nagyová)
Rôzne

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH POD¼A PROGRAMU ZASADNUTIA:
1. Informácia o èinnosti SNA-NŠZ v roku 2020
Ján Mikuš oboznámil prítomných s èinnos•ou SNA v roku 2020. Prítomní informáciu zobrali na vedomie.
Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neberie na vedomie:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 2 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium berie na vedomie informáciu o èinnosti SNA v roku 2020, ktorú prezentoval prezident SNA.

2. Kontrola plnenia uznesenia Prezídia SNA zo dòa 06.10.2020 (podklady uverejnené na webovom
sídle)
Miroslav Gábor – èlen prezídia skonštatoval, že všetky body uznesenia Prezídia zo dòa 06.10.2020 okrem
jedného, ktorý sa týka usporiadania konferencie SNA, ktorej organizácia ešte trvá, boli splnené.

Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neberie na vedomie:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller
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Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 3 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium berie na vedomie stav plnenia úloh Prezídia SNA zo dòa 06.10.2020.

2. Krátka informácia predsedov odborných komisií o èinnosti v roku 2020
Informáciu o èinnosti odborných komisií postupne odprezentovali predsedovia komisií:
Štefan Pohanka , èlen prezídia – predseda Komisie motorového lietania
¼ubomír Krupár, hos• – správu za Komisiu leteckého modelárstva pošle mailom dodatoène
Maroš Divok, èlen prezídia – predseda Komisie bezmotorového lietania
Miroslav Janèiar, hos• – predseda Komisie závesného lietania a paraglidingu
Miroslav Gábor, èlen prezídia – predseda Komisie parašutizmu.

Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neberie na vedomie:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 4 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium berie na vedomie informácie predsedov komisií o èinností športových komisií v roku 2020.

3. Plán èinnosti odborných komisií na rok 2021:
Plán èinnosti odborných komisií pre rok 2021 postupne odprezentovali predsedovia komisií:
Štefan Pohanka , èlen prezídia – predseda Komisie motorového lietania
¼ubomír Krupár, hos• – správu za Komisiu leteckého modelárstva pošle mailom dodatoène
Maroš Divok, èlen prezídia – predseda Komisie bezmotorového lietania
Miroslav Janèiar, hos• – predseda Komisie závesného lietania a paraglidingu
Miroslav Gábor, èlen prezídia – predseda Komisie parašutizmu.
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Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neberie na vedomie:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 5 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium berie na vedomie plán èinnosti športových komisií na rok 2021.

4. Informácia o èinnosti sekretariátu SNA v roku 2020 (podklady k dispozícii)
Marcela Nagyová – hos• prezídia informovala o èinnosti sekretariátu v roku 2020. Skonštatovala, že úlohy, ktoré
mal sekretariát boli splnené.
Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neberie na vedomie:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 6 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium berie na vedomie správu o èinnosti sekretariátu v roku 2020.

5. Informácia o èerpaní finanèných prostriedkov z PUŠ za rok 2020 (podklady k dispozícii)
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Marcela Nagyová – hos• prezídia informovala o èerpaní prostriedkov z PUŠ v roku 2020. Skonštatovala, že
všetky podklady boli spracované a prostriedky z PUŠ vyèerpané v zmysle plánu èerpania.

Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neberie na vedomie:

Zdržal sa:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 6 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium berie na vedomie správu Marcely Nagyovej (hos• prezídia) o stave èerpania prostriedkov z PUŠ
v roku 2020.

6. Poplatky SNA na rok 2021 (podklady k dispozícii)
Miroslav Gábor, èlen prezídia odprezentoval navrhované poplatky SNA na rok 2021.
Vyjadrenia zúèastnených:
Miroslav Gábor – navrhuje, aby konferencia hlasovala o tom, aby boli poplatky stanovené ako roèné, nie na
presne stanovené obdobie a iba v prípade ich zmien by o poplatkoch hlasoval navyšší orgán. Tým by sa
zjednodušila ich fakturácia. ¼ubomír Krupár upozornil, že v organizácii Lermas je problém s úhradou prvej èasti
roèného èlenského, keïže v tom období ešte nie je schválený èlenský poplatok na príslušný rok. Zároveò mal
otázku, èo znamená pri roènom èlenskom poplatku minimálny. Maroš Divok - èlen prezídia upresnil, že takto
boli poplatky naformulované na rokovaní najvyššieho orgánu a je to z toho dôvodu, aby mohli jednotlivé ZOÈky poskytnú• aj mimoriadnu splátku èlenského, napríklad pri využívaní techniky a pod. ¼ubomír Krupár (hos•)
reagoval, že je to nutné upravi•, lebo by to niekto mohol napadnú• a je to pod¾a neho neobhájite¾né.
Prezídium hlasovalo o výške poplatkov na rok 2021:

ZA:

PROTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZDRŽAL SA:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller
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Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 7 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium schva¾uje výšku poplatkov na rok 2021.

7. Aktivity NŠZ v oblasti legislatívy (podklady k dispozícii)
Marcela Nagyová (hos•) informovala zúèastnených o príprave zmlúv a plánov prípravy pre reprezentáciu
a talentovanú mládež. Zároveò informovala o novom tlaèive „refundaèný list“, ktorý bude využívaný pri
preplácaní nákladov z PUŠ formou refundácie. V zmluve o poskytnutí PUŠ je upravená èas• s oprávnenými
nákladmi, túto informáciu prezentovala prezídiu.

8.Príprava podkladov na rokovanie ekonomickej komisie (podklady zaslané pred rokovaním)
¼ubomír Krupár (hos•) uviedol, že pod¾a jeho mienky treba upravi• uznesenie prezídia, lebo pod¾a neho má
ekonomická komisia mandát na jednanie len o navýšení PUŠ. Zároveò požaduje, aby SNA nominovalo èlenov do
ekonomickej komisie, lebo menný zoznam èlenov nie je známy.
Maroš Divok (èlen prezídia) si myslí, že tým, že bola zriadená ekonomická komisia je jednanie o rozdelení PUŠ
duplicitné, keïže ekonomická komisia je poradným orgánom. Koneèné rozdelenie PUŠ medzi komisie má
v kompetencii prezídium.
Štefan Pohanka (èlen prezídia) navrhuje zmenu v poète èlenov komisie presne pod¾a odborností a nie, ako
v súèasnosti s k¾úèom 3+3+3.
Maroš Divok navrhol zachovanie rozdelenia PUŠ v tom istom pomere, ako bol v roku 2020, keïže v roku 2020
sa nekonala väèšina sú•aží, ktoré boli plánované. Tie sú z dôvodu pandémie presunuté na rok 2021. PUŠ je na
rok 2021 poskytnutý v rovnakej výške ako v roku 2020.
Miroslav Janèiar (hos•) a ¼ubomír Krupár sa vyslovili za zachovanie konceptu rozdelenia PUŠ pod¾a roku 2020.
Štefan Pohanka (èlen prezídia) sa taktiež vyjadril za zachovanie minuloroèného konceptu.
Miroslav Janèiar (hos•) žiada, aby SNA menovalo èlenov do Ekonomickej komisie.
Miroslav Gábor (èlen prezídia) konštatoval, že keïže sa vyjadrili zástupcovia všetkých komisií, nie je nutné
zvoláva• zasadanie Ekonomickej komisie.
¼ubomír Krupár (hos•) poznamenal, že v prípade potreby bude možné kedyko¾vek zvola• zasadnutie
Ekonomickej komisie, aby mohla rieši• ïalšie záležitosti.
Ján Mikuš (prezident) sa vyjadril, by sa pri nasledujúcich rokovaniach Ekonomickej komisie myslelo na
rovnomerný rozvoj všetkých leteckých disciplín a stým súvisiaceho rozdelenia finanèných prostriedkov.

Prezídium hlasovalo o rovnakom rozdelení PUŠ ako v roku 2020:
ZA:

PROTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZDRŽAL SA:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
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8.

Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 8 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium schva¾uje rozdelenie PUŠ medzi jednotlivé komisie na rok 2021 v rovnakom pomere, ako v roku
2020.

9.Informácia o príprave a spôsobe organizácie konferencie SNA
Miroslav Gábor (èlen prezídia) zhrnul diskusné príspevky, z ktorých vyplynulo, že prezídium si praje, aby sa
pripravovala konferencia elektronickou formou v minimálne takom rozsahu, ako si to vyžadujú zákonné úpravy
(Zákon o športe, Zákon o úètovníctve). Poèas elektronického zasadania najvyššieho orgánu by sa nevolil
prezident ani prezídium. Táto vo¾ba by sa presunula na najbližšie možné zasadanie najvyššieho orgánu, ktoré
bude možné uskutoèni• s fyzickou úèas•ou delegátov. Ïalej uviedol, že by bolo vhodné upravi• stanovy SNA,
aby sa upravili a doplnili èlánky, ktoré je nutné na základe pripomienok èlenov upravi•. Zároveò je nutné
stanovy upravi• aj po formálnej stránke, najmä èo sa týka èíslovania a podobne.
Ïalej bola prejednávaná otázka, èi sa bude vykonáva• zmena stanov elektronickým hlasovaním. Ján Mikuš
(prezident) odporúèal novelu Zákona o športe, pod¾a ktorej je takáto zmena možná.
Maroš Divok (èlen prezídia) neodporúèa robi• zmeny v stanovách elektronickou formou, ale napr. dodatkom ku
stanovám alebo iným spôsobom až do skonèenia krízovej situácie.
Miroslav Gábor vyzval všetkých úèastníkov zasadnutia, aby zaslali písomnou formou do SNA svoje návrhy
a podnety na zmenu a úpravu stanov.

Prezídium hlasovalo o príprave konferencie elektronickou formou v naplánovanom termíne v zákonmi
stanovenom rozsahu s tým, že vo¾by orgánov budú až na konferencii s fyzickou úèas•ou.

ZA:

PROTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZDRŽAL SA:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 9 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
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Prezídium schva¾uje, že Konferencia SNA, ktorá je plánovaná na 17.04.2021 bude organizovaná elektronickou
formou a v zákonmi stanovenom rozsahu. Všetky body elektronickej konferencie budú pre jej konaním
odsúhlasené prezídiom SNA. Vo¾by orgánov SNA sa uskutoènia na konferencii, ktorá bude možná s fyzickou
úèas•ou delegátov.

9. Nové smernice SNA (podklady k dispozícii pred zasadaním)
Marcela Nagyová struène opísala tri nové smernice SNA (materiály zaslané pred zasadaním). Jedná sa
o nasledovné smernice: Smernica o verejnom obstarávaní, Smernica o vyhotovovaní zápisníc zo zasadania
orgánov s rozhodovacou právomocou a Smernica o vyúètovaní pracovných ciest. Všetky smernice sú zverejnené
na stránke SNA.
Prezídium hlasovalo o Smernici o verejnom obstarávaní, Smernici o vyhotovovaní zápisníc zo zasadania orgánov
s rozhodovacou právomocou a o Smernici o vyúètovaní pracovných ciest.

ZA:

PROTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZDRŽAL SA:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller

Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 10 Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium schva¾uje Smernicu o verejnom obstarávaní, Smernicu o vyhotovovaní zápisníc zo zasadania orgánov
s rozhodovacou právomocou a Smernicu o vyúètovaní pracovných ciest.

10.Rôzne
·

Miroslav Gábor predložil na rokovanie návrh rozpoètu SNA na rok 2021. Materiály boli zaslané mailom
pred rokovaním prezídia.

Prezídium hlasovalo o návrhu rozpoètu na rok 2021:

ZA:

PROTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZDRŽAL SA:

Ján Mikuš
Miroslav Gábor
Maroš Divok
Štefan Pohanka
Juraj Gyenes
Juraj Filus
Pavol Kavka
Edmund Schuller
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Prítomnos•/kvórum: 8/5 – schválené

Neprítomný: Štefan Vittek

Hlasovaním bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie è. 11. Prezídia è. 1/2021 zo dòa 18.02.2021:
Prezídium schva¾uje návrh rozpoètu SNA na rok 2021.
·

Miroslav Janèiar (hos•) požiadal, aby bolo LAA informované o prípadných jednaniach na MŠ, ktoré sa
týkajú napr. Zákona o športe.

·

Miroslav Janèiar požiadal o to, aby LAA mohlo samostatne registrova• športovcov vo FAI. Prítomní
èlenovia prezídia zobrali žiados• na vedomie.

·

¼ubomír Krupár informoval o chystaných leteckých podujatiach – SIAF, Letecký festival v Pieš•anoch
a anketa Zlaté krídla. Informoval, že je èlenom organizaèného výboru a v príprave je nový štatút
ankety, kde by mali by• zoh¾adnené všetky letecké odvetvia.

·

Maroš Divok (èlen prezídia) požiadal zástupcu LAA p. Janèiara, aby bola informovanos• obojstranná.

·

Juraj Filus (èlen prezídia) poznamenal, že SNA nebolo informované o akcii pred Ministerstvom dopravy
SR, kde LAA protestovalo oh¾adom zdravotnej spôsobilosti, ktorá sa týka všetkých èlenov SNA a SNA
o tejto akcii nebola informovaná.

·

Miroslav Janèiar (hos•) odpovedal, že na predmetnej akcii zastupovali záujmy nielen LAA, ale všetkých
leteckých èinností.

·

Miroslav Gábor vyzval všetky strany k lepšej a èastejšej komunikácii.

Prezident SNA poïakoval všetkým za úèas• a ukonèil zasadanie Prezídia è. 01/2021.

Zoznam uznesení:
1. Prezídium schva¾uje program svojho zasadnutia dòa 18.02.2021
2. Prezídium berie na vedomie informáciu o èinnosti SNA v roku 2020, ktorú prezentoval prezident SNA
3. Prezídium berie na vedomie stav plnenia úloh Prezídia SNA zo dòa 06.10.2020
4. Prezídium berie na vedomie informácie predsedov komisií o èinností športových komisií v roku 2020
5. Prezídium berie na vedomie plán èinnosti športových komisií na rok 2021
6. Prezídium berie na vedomie správu Marcely Nagyovej o stave èerpania prostriedkov z PUŠ v roku 2020
7. Prezídium schva¾uje výšku poplatkov na rok 2021
8. Prezídium schva¾uje rozdelenie PUŠ medzi komisie na rok 2021 v rovnakom pomere, ako v roku 2020
9. Prezídium schva¾uje, že Konferencia SNA, ktorá je plánovaná na 17.04.2021 bude organizovaná
elektronickou formou a v zákonmi stanovenom rozsahu. Všetky body elektronickej konferencie budú pre jej
konaním odsúhlasené prezídiom SNA. Vo¾by orgánov SNA sa uskutoènia na konferencii, ktorá bude možná
s fyzickou úèas•ou delegátov
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