
Zápis a uznesenie z Valného zhromaždenia zväzu závesného lietania 
LAA SR

(konaného 7.2.2015 v Martine, Thurzova 16)

1. Zasadnutie viedol Peter Gašparovič.

2. Bola zvolená volebná komisia v zložení Juraj Sladký, Miroslav Lojka, Marian Csonka, ktorá 
počas valného zhromaždenia zistí počty oprávnených voličov a výsledky hlasovania. 
Zhromaždenie odsúhlasilo, že počas zhromaždenia sa bude hlasovať iba verejne.

3. Účastníci schválili program valného zhromaždenia.

4. Platení funkcionári LAA podali informáciu o prevádzke a stave LAA.

Milan Bohuš podal informáciu o leteckých nehodách a incidentoch. Zvlášť upozornil 
na prekračovanie povolených výšok a vstupy do priestorov bez rádiového spojenia.

Úlohy z vystúpenia: 

- Laco Géci poskytne RLP informáciu ohľadom možnosti nastavenia 
niektorých rádiostaníc pre nastavenie nekontrolovaného kľúčovania

- Peter Gašparovič bude zastupovať zväz na rokovaniach pre zmeny 
letového priestoru Košice.

Vlado Krempaský podal informáciu o stave techniky a aktuálnosti dokladov.

Dáša Sekerková podala informáciu o stave evidencie pilotov vo zväze. Upozornila na 
používanie aktuálnych tlačív z internetu.

5. Peter Gašparovič podal informáciu o dianí vo zväze za posledné dva roky

6. Miroslav Jančiar predstavil svoj zámer kandidovať na prezidenta asociácie a požiadal 
o podporu.

7. Valné zhromaždenie vyjadrilo súhlas s nasledovnými zmenami v stanovách LAA:

- §12, bod 1 sa zmení tak, aby konferencia delegátov mohla schvaľovať zmeny 
stanov LAA aj bez predchádzajúceho schválenia valnými zhromaždeniami.

-  Odborní funkcionári asociácie ostávajú členmi asociácie , nemú byť volení 
a nesmú voliť, neplatia členský príspevok.

- Prezident asociácie sa volí z kandidátov jednotlivých zväzov. V prípade že nie sú 
kandidáti zo zväzov, konferencia delegátov môže navrhnúť ďalších kandidátov 
priamo na mieste.

- Prezident asociácie je platená funkcia.

- LAA bude mať okrem prezidenta aj viceprezidenta.

8. V diskusii sa hovorilo o plánoch a cieľoch pri úprave predpisov v súvislosti s členením 
pilotných preukazov, zdravotných prehliadkach a o význame povinných záznamov 
o technike. Účastníci boli vyzvaní k predloženiu termínov súťaží (termín do 12.2.2015).
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9. Za predsedu zväzu bol zvolený Peter Gašparovič.

10. Za druhého člena v prezídiu bol zvolený Dušan Kalinka. Za ostatných členov 
predsedníctva zväzu boli zvolení Jaro Sojka, Ivan Plučinský, Ján Belan.

11. Za kandidáta pre členstvo v KRK LAA bol zvolený Vlastimil Hloušek. Upozornil na to, že 
pre funkciu predsedu KRK nemá požadované ekonomické vzdelanie.

12. Za ďalších delegátov zväzu (popri členoch predsedníctva) na konferenciu LAA boli zvolení 
Vlasto Hloušek, Edo Dropko, Jaro Lamer, Miro Lojka, Martin Forgáč. Náhradníci sú Bohuš 
Kolesár, Ivan Janovský.

Príloha: Priebeh a výsledky hlasovaní

Počet oprávnených voličov: 23 ( potrebné minimum 12)

Prvé hlasovanie o 12:56
I. Návrh na zmenu stanov §12 1. a)

Za: 23
Proti: 0
Zdržalo sa:0

II. Návrh, že platený funkcionár je člen bez možnosti voliť a byť volený, ale ostáva členom
Za: 18
Proti: 1
Zdržalo sa: 2

III. Návrh, aby platený funkcionári nemuseli platiť členské
Za: 20
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

IV. 1. návrh Jara Sojku o voľbe prezidenta
Za: 18
Proti: 0
Zdržalo sa: 3

V. 2. návrh Jara Sojku o voľbe prezidenta
Za: 1
Proti: 19
Zdržalo sa: 1

VI. Vlastov návrh – aby bol prezident LAA platenou funkciou
Za: 21
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

VII. Návrh Miroslava Jančiara za kandidáta na prezidenta LAA
Za: 20
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

VIII.  Návrh Miroslava Šveca  za kandidáta na prezidenta LAA
Za: 2
Proti: 10
Zdržalo sa: 9

IX. Návrh na vznik funkcie viceprezidenta
Za: 19
Proti: 0
Zdržalo sa: 2

X. Návrh nového predsedu zväzu – Peter Gašparovič
Za: 23
Proti: 0
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Zdržalo sa: 0
XI. Návrh nových členov predsedníctva zväzu: Sojka, Kalinka, Plučinský, Belan

Za: 22
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)

O 16:15 – odchádza časť ľudí na školenie odborného personálu LAA
Zostávajúci počet oprávnených voličov: 20

XII. Návrh na predsedu kontrolnej komisie – Vlasto Hloušek
Za: 19
Proti: 0
Zdržalo sa: 1

XIII.  Voľba delegátov na konferenciu delegátov
Hloušek, Lojka, Forgáč (zvaný Rebro), Dropko, Lámer
Za: 20
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)

XIV. Voľba náhradníkov na konferenciu delegátov
Kolesár, Janovský
Za: 20
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)

Zapísal: Jaroslav Sojka Schválil: Peter Gašparovič
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