PARAŠUTISTICKÝ KLUB
Slovenského národného aeroklubu
Letisko Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov
___________________________________________________________________________

Vážený člen
Parašutistického klubu SNA

V Dolnom Hričove dňa 5.2.2017
Vec: Informačný list
Vážený člen Parašutistického klubu SNA, dovoľ mi, aby som Ťa na prahu novej parašutistickej
sezóny pozdravil v mene Rady PK SNA a poďakoval Ti za členskú príslušnosť v predchádzajúcom
roku.
V úvode svojho informačného listu sa krátko obhliadnem za minuloročnou parašutistickou sezónou.
Aj v roku 2016 činnosť Parašutistického klubu SNA bola zameraná na napĺňanie svojho poslania a tou
je podpora parašutistického športu a činnosti pre širokú parašutistickú základňu SNA.
Náš klub v uplynulom roku bol organizátorom alebo sa spolupodieľal na organizovaní nasledovných
súťažných a športových podujatí.
Súťažnú parašutistickú sezónu sme chceli otvárať už vo februári, keď na dni 11.-13. februára
boli naplánované a zabezpečené Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutistickej disciplíne
PARASKI. Avšak pre nepriazeň počasia sa nedala uskutočniť ani jedna disciplína.
Na začiatku apríla bol zorganizovaný Tretí ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky skupinovej
akrobacie 4-členných družstiev v tunelovom lietaní, ktorý sa konal v Hurricane Factory v dňoch
1.- 3.4.2016. Súťaže sa zúčastnilo 44 športovcov v kategóriách ROOKIE a „A“.
V dňoch 7. až 8.7. bol Aeroklub Očová dejiskom Majstrovstiev Slovenska v parašutizme
v disciplíne PRESNOSŤ PRISTÁTIA jednotlivcov a družstiev, ktoré boli jednou z nominácií
reprezentantov na medzinárodné súťaže.
Parašutistická disciplína Canopy Piloting (lietanie na vysokovýkonných padákoch) mala na
Slovensku svoj Tretí ročník Majstrovstiev Slovenska v dňoch 29.-30.7. Dejiskom bolo taktiež
letisko Očová, pričom súťaž bola sprevádzaná zaujímavým sprievodným programom, ktorý
prilákal veľké množstvo divákov zo širokého okolia.
Sezónu majstrovských súťaží uzatvárali Majstrovstvá Slovenskej republiky v skupinovej
akrobacii štvorčlenných družstiev, ktoré sa konali na letisku Slávnica 17. – 18. 8.2016.

Okrem súťaží, kde bol organizátor alebo spoluorganizátor Parašutistický klub SNA sa na Slovensku
konali ďalšie súťaže organizované jednotlivými aeroklubmi napr. Slovenská liga v presnosti pristátia,
ktorej tri kolá sa uskutočnili na letisku Prešov a Spišská Nová Ves. Ďalšou medzinárodnou súťažou
v presnosti pristátia bola súťaž Cassovia organizovaná Aeroklubom Košice ako súčasť podujatí
„Košice - európske mesto športu“.
Slovenskí parašutisti sa ďalej mali možnosť zúčastňovať celoročnej Slovenskej ligy v 2-way a Slovenskej
ligy v tunelovom lietaní.
Na poli reprezentácie Slovenska v zahraničí sme mali najväčšie zastúpenie v disciplíne presnosť
pristátia. Naši reprezentanti sa zúčastnili troch kôl Svetového pohára v Slovinsku, Taliansku a Rakúsku
a juniorské zastúpenie sme mali na Majstrovstvách Sveta v Chicagu. V seniorskej kategórii nás
najlepšie reprezentoval Tomáš Marcinek, ktorý na Svetovom pohári v Rakúsku obsadil 4. miesto
v konkurencii 152 pretekárov. Najväčšiu radosť nám robil junior Pavol Urban, ktorý v juniorskej
kategórii na svetovom pohári v Slovinsku skončil na 5. mieste a v Rakúsku obsadil 1. miesto. Jeho
reprezentačným vyvrcholením bola účasť na Majstrovstvách Sveta v Chicagu, kde v silnej konkurencii
skončil na 4. mieste a len 1cm ho delil od titulu juniorského majstra sveta. 
V tunelovom lietaní sme mali zastúpenie v slovenskej rodáčke Silvii Lačnej, ktorá sa pod slovenskou
vlajkou zúčastnila Svetového pohára v Poľsku a obsadila 11. miesto.
Okrem čistokrvných Slovákov na Majstrovstvách sveta v Chicagu Slovenskú republiku reprezentovali aj
dvaja draftovaní športovci z Francúzka Nocolas Caulier a Stephane Herment, ktorí v disciplínach
Freestyle a Freefly vybojovali pre Slovensko 4. miesto.
Mimo klasických športových disciplín sme mali zastúpenie aj na veľkých medzinárodných Bigway
kempoch. Na Európskom ženskom rekorde v Holandsku nás reprezentovala Miška Galková, Patrik
Minár s Petrom Novákom nás v Rakúsku reprezentovali na sekvenčných zoskokoch. Ďalej v Rakúsku
a Dubaji nás reprezentoval Miroslav Strieblik, ktorý sa zúčastnil Freestyle kempov.
Činnosť Rady PK SNA sa v predchádzajúcom období zameriavala na riešenie aktuálnych
organizačných záležitostí, posudzovaním a schvaľovaním aktivít a činnosti klubu. Na ostatnom
zasadaní Rada PK SNA schválila plán činnosti klubu, kde sa chceme zameriavať hlavne na podporu
súťažných parašutistických aktivít a podieľať sa na organizovaní M-Slovenska vo všetkých
parašutistických disciplínach.
V roku 2017 bude PK SNA organizovať alebo sa bude podieľať na spoluorganizovaní nasledovných
podujatí:
 Organizátor M-SR v Paraski
 Organizátor M-SR v tunelovom lietaní
 Organizátor M-SR v skupinovej akrobacii
 Organizátor súťaže JuniorCup
 Spoluorganizátor M-SR v presnosti pristátia
 Spoluorganizátor M-SR V CP
 Podľa finančných možností klubu budeme organizačne a finančne podporovať členov
reprezentácie SR v parašutizme.
Tak ako po iné roky chceme naďalej byť otvorení pre širokú parašutistickú verejnosť a vytvárať
podmienky pre zvyšovanie členskej základne tak, aby sme v budúcnosti mohli podporovať parašutistické
aktivity aj v iných oblastiach.
___________________________________________________________________________________

Záverom niekoľko informácií pre členov PK SNA ohľadom členských poplatkov a členských
známok.
Niektorí z Vás využili v minulom roku možnosť zaplatenia zvýhodneného dvojročného členského
príspevku a z tohto dôvodu Vám bude v mesiaci február listom poslaná členská známka pre rok 2017,
ktorú si nalepíte do Vášho členského preukazu.
Vy, ktorí ste možnosť dvojročného členstva nevyužili alebo Vám skončilo dvojročné členstvo a máte
záujem byť aj naďalej členmi PK SNA, môžete členský príspevok uhradiť podľa nižšie uvedených
pokynov. Po uhradení členského Vám bude zaslaná členská známka.
Na základe uznesenia rady PK SNA bola ponechaná výška členských príspevkov nasledovne:
Dvojročný členský príspevok pre rok 2017 a 2018
70,- EUR
Jednoročný členský príspevok pre rok 2017
50,- EUR
Jednoročný členský príspevok uhrádzaný po 1.septembri je vo výške 30,- EUR .
Poznámka: pojem „jednoročný alebo dvojročný“ sa vzťahuje vždy na daný kalendárny rok alebo roky.

Dávam do pozornosti, že splnenie členskej príslušnosti k akejkoľvek ZOČ SNA je jednou z podmienok
vydávania a obnovovania platnosti parašutistických licencií a oprávnení, ako aj vykonávania
parašutistickej činnosti v SNA.
Možnosti zaplatenia členského príspevku:
 na účet č. 2620858701 / 1100
 Číslo účtu - IBAN:
SK88 1100 0000 0026 2085 8701
 VS: 2017
 v správe pre prijímateľa uveď slovo „Členské“ a svoje „priezvisko“
 možnosť zaplatenia v hotovosti konzultujte na čísle: 0917 375025 alebo 0903 548845.

Na záver môjho informačného listu mi dovoľ, aby som Ti do nastávajúcej parašutistickej sezóny poprial
veľa krásnych zážitkov vo vzduchu, pekných chvíľ v kruhu priateľov na letiskách a hlavne nech je
zachovaná rovnica
počet zoskokov = počtu bezpečných pristátí!

S pozdravom
Miroslav Gábor
predseda PK SNA

