KOMISIA PARAŠUTIZMU SNA

Zápis a uznesenie zo zasadnutia Predsedníctva komisie parašutizmu SNA
zo dňa 16.02.2018 v Žiline

Prítomní:

Gábor Miroslav, Novák Peter, Oravec Ján, Matejkinová Jana, Dzuričko Anton,
Slobodník Ján

Ospravedlnený: František Jamnický
Program zasadania:
1. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadania
2. Vyhodnotenie domácich súťaží para. v roku 2017
3. Vyhodnotenie súťažných aktivít reprezentácie para. v roku 2017
4. Prehľad čerpania finančných prostriedkov na reprezentáciu para. v roku 2017
5. Schválenie športového kalendára na rok 2018
6. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na reprezentáciu SR a mládež v roku 2018
7. Schválenie zoznamu reprezentantov para. pre rok 2018
8. Rôzne
Zasadanie parakomisie otvoril p. Miroslav Gábor
K bodu 1: Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadania
Na úvod p. Miroslav Gábor privítal prítomných a informoval o úlohách, ktoré vyplynuli z uznesení
z predchádzajúcich zasadaní a tiež o plnení jednotlivých uznesení. Predseda komisie parašutizmu
konštatoval, že nebola splnená úloha – zorganizovanie školenia rozhodcov. Úloha trvá.
Zodpovedná: Matejkinová. Ostatné úlohy prijaté na ostatnom zasadnutí parakomisie boli splnené.
K bodu 2: Vyhodnotenie domácich súťaží para. v roku 2017
Pán Miroslav Gábor predniesol podrobnú informáciu o domácich súťažiach v roku 2017, pričom
zhodnotil osobitne každú súťaž. Podrobná správa v prílohe.
K bodu 3: Vyhodnotenie súťažných aktivít reprezentácie para. v roku 2017
V tejto časti pán Miroslav Gábor vyhodnotil účasť reprezentantov para na medzinárodných
súťažiach a to v disciplíne presnosť pristátia, freestyle a indoor skydiving. Výsledky jednotlivých
súťaží tvoria prílohu zápisnice.
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K bodu 4: Prehľad čerpania finančných prostriedkov na reprezentáciu para v roku 2017
Predseda parakomisie pán Miroslav Gábor informoval predsedníctvo parakomisie o stave čerpania
finančných prostriedkov na domáce súťaže. Rozpis v prílohe.
K bodu 5: Schválenie športového kalendára na rok 2018
Pán Miroslav Gábor predložil návrh športového kalendára na rok 2018. Návrh bude doplnený
a spresnený priebežne podľa potreby po predchádzajúcom schválení.
K bodu 6: Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na reprezentáciu SR a mládež v roku 2018
Pán Miroslav Gábor predložil predsedníctvu parakomisie návrh na prerozdelenie finančných
prostriedkov na prípravu reprezentácie a medzinárodné súťaže nasledovne:
Reprezentácia v klasických disciplínach: do 10 000,– €
Reprezentácia v indoor disciplínach: do 2 500,– €
Juniorská reprezentácia: do 4 000,– €
K bodu 7: Schválenie zoznamu reprezentantov para pre rok 2018
Pán Miroslav Gábor predložil návrh zoznamu reprezentantov parašutizmu na rok 2018.
KD: Marcinek, Adamčík, Jakuba, Jankovič, Kocik, Fujdiar, Urban
FS a Indoor: Peter Novák, Juraj Kremmer, Maroš Piliar, Richard Koloszi, Miroslav Šlesárik,
Tomáš Koreň, Tomáš Kuna, Silvia Lačná
Juniori: Pavol Urban, Marek Portašík
Uvedený zoznam nie je konečný a môže byť doplnený po schválení predsedníctvom parakomisie.
K bodu 8: Rôzne
V bode rôzne delegát IPC informoval prítomných s priebehom a výsledkami ostatného zasadnutia
IPC. Správa bude predložená v lehote do 31.03.2018.
Ján Oravec informoval o vzniku nového aeroklubu s názvom OZ Zoskok.sk so zameraním na
parašutizmus a chce požiadať o členstvo v SNA.
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Uznesenie
a) Komisia berie na vedomie:
•

správu o kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadania

•

správu – vyhodnotenie domácich a zahraničných súťaží za rok 2017

b) Komisia odporúča:
•

predsedovi športovej komisie zorganizovať školenie rozhodcov pred začiatkom novej
sezóny

c) Komisia schvaľuje:
•

predbežný plán parašutistických aktivít (domáce, zahraničné súťaže, iné aktivity) pre rok
2018

d) Komisia rozhodla:
•

pre rok 2018 finančne podporovať v rámci reprezentácie klasické disciplíny, skupinovú
akrobaciu, canopy piloting a indoor skydiving

Zapísala

Overil

Jana Matejkinová

Miroslav Gábor

dňa 16.02.2018 v Žiline

strana 3 / 3

