
LAA SR - Zväz paraglidingového lietania

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva zväzu PG 

z 23.3.2013 a 4.4.2013

Zúčastnení: Marek Jánošík, Cyprián Koreň, Róbert Luby, Róbert Setnička, Vrabec Peter

Zapisovateľ: Róbert Setnička

Program:
1. prejednanie bodov z Konferencie delegátov z 16.3.2013
2. prejednanie bodu č.19 z uznesenia VH z 10.11.2012 
3. prejednanie bodu č.17 z uznesenia VH z 10.11.2012
4. prejednanie financií zväzu PG na sezónu 2013

1. Prejednanie bodov z Konferencie delegátov z 16.3.2013:

Na Konferencii  delegátov  (KD) dňa 16.3.2013 boli  predložené požiadavky na zmeny

stanov LAA. Podľa aktuálne platného znenia stanov KD schvaľuje stanovy a ich zmeny, po ich

prejednaní valnými hromadami jednotlivých zväzov.

• Marek Jánošík navrhuje predkladať návrhy na zmeny stanov delegátom minimálne 2 týždne

pred KD

• Róbert Luby navrhuje zaviesť možnosť opravného prostriedku (veto) pri zmene stanov pre

zväzy

• predsedníctvo navrhuje umožniť hlavným kontrolným a inšpekčným orgánom (RLP, HT, VT)

byť riadnym členom s právom voliť a byť volený ale v prípade zvolenie do funkcie predsedu

zväzu, člena prezídia alebo prezidenta sa musia vzdať platenej funkcie

Návrhy predsedníctva ako aj  návrhy z Konferencie delegátov budú prejednané na najbližšej

Valnej hromade zväzu PG.

2. prejednanie bodu č.19 z uznesenia VH z 10.11.2012

Valné zhromaždenie požaduje od zodpovedných (HT a RLP), aby prezistili skutkový stav

používania ručných vysielačiek v leteckom pásme počas letov na PK v riadených priestoroch.

Predsedníctvo na základe požiadavky z VH zväzu žiada RLP o vysvetlenie povinností

používania  a  registrácie  ručných  prenosných  vysielačiek  v  leteckom  pásme  v  riadených

letových priestoroch. Nakoľko otázka nebola jednoznačne objasnená a táto problematika je z

pohľadu bezpečnosti letovej prevádzky chúlostivá, žiadajú členovia zväzu PG o zistenie stavu
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nutnosti registrácie ručných staníc, potrebných oprávnení a povolenia používania na PK počas

letu.

3. prejednanie bodu č.17 z uznesenia VH z 10.11.2012

Valné zhromaždenie zväzu PG vyzýva reprezentantov Petra a  Štefana Vyparinu, aby

predsedníctvu zväzu PG do 30 dní od doručenia výzvy odôvodnili  svoj predčasný odjazd z

Majstrovstiev Európy v paraglidingu – St. Andre 2012.

Predsedníctvu bolo doručené vyjadrenie Štefana a Petra Vyparinovcov k predčasnému

opusteniu  ME.  I  napriek  tomu,  že  zdravie  a  bezpečnosť  má  prednosť  pred  ambíciami  a

financiami, predsedníctvo považuje toto vyjadrenie za nedostatočne podložené.  Vzhľadom na

to, že reprezentanti:

- nevyhľadali  odbornú pomoc v mieste preteku i napriek tomu, že počas pretekov je služba

neustále k dispozícii

- o svojom  plánovanom  odchode neinformovali usporiadateľa a ďalšieho člena reprezentácie

informovali na ďalší deň po odchode

- Štefan Vyparina mohol ďalej pokračovať v súťaži

- ich ďalšia neúčasť a tým možné umiestnenie v súťaži negatívne ovplyvnilo celkové hodnotenie

Slovenskej republiky

predsedníctvo predpokladá,  že odchod zo súťaže bol  svojvoľný a správanie reprezentantov

poškodilo dobré meno celej Slovenskej reprezentácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti ako aj na nesplnenie si podmienky (dodanie reportáže zo

súťaže) bolo predsedníctvom schválené aby sa reprezentantom P. a Š. Vyparinovi preplatila v

prípade ich ďalšej reprezentácie SR len polovica štartovného.

K dnešnému dňu z rebríčka pilotov SR a z rebríčka FAI vyplýva, že P. a Š. Vyparinovci spĺňajú

podmienky na nomináciu do reprezentácie SR pre MS 2013 v Bulharsku. Konečný termín pre

zaplatenie štartovného na tento pretek je 31.5.2013. V prípade ich záujmu reprezentovať SR na

tomto podujatí je potrebné z ich strany uhradiť polovicu štartovného na účet LAA do 10.5.2013.

V opačnom prípade ich predsedníctvo PG LAA SR nebude delegovať na tento pretek.

4. prejednanie financií zväzu PG na sezónu 2013:

Na základe rozhodnutia KD z predošlého obdobia,  predseda zväzu predloží  prezídiu

LAA požiadavku na pridelenie prostriedkov pre zväz PG vo výške €5.000,-.

Bolo navrhnuté a schválené rozdelenie financií pre:
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• ceny (poháre) na MSR, SP a XC

MSR - kategórie Open, Sport, Standard (3 sady pohárov po €50) - celkom €150,-

SP -  kategórie  Open,  Sport,  Standard,  Ženy,  Hobby (5  sád pohárov  po  €50)  - celkom  

€250,-

XC - kategórie Open, Sport, Standard, Ženy, Slovensko, Tímy  (6 sád pohárov po  €50) -  

celkom €300,-

• dotovanie organizácie SP - 6 kôl po €60,- (z toho €30 organizátor, €15 riadiaci lietania, €15 

výsledkár + odpustenie štartovného) - celkom €360,-

• prevádzka XC servera, predpoklad do €600,-

• vyhodnotenie sezóny 2013 - max. €500,-

• podpora reprezentácie - max. €1840,- štartovné na MS Sopot (4x €460,-)

• podpora talentovanej mládeže - €1000,- (konkrétne rozdelenie určí Športová komisia zväzu)

Marek Jánošík

predseda zväzu PG   
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