
 
Zápis zo zasadnutia predsedníctva Zväzu MPK LAA SR 
  
  
  
 
Dňa: 08.11.2013                                             Miesto: Donovaly 
Prítomní: Miroslav Jančiar, Martin Šimko, Ivan Pestún, Martin Ďurina, Ondrej Mitter. 
Hosť: Milan Bohuš. 
  
  
1.      MSR 2013  
Predsedníctvo súhlasí s finančným vyrovnaním nákladov na usporiadanie Majstrovstiev SR v 

MPK za rok 2013 podľa predložených dokladov: 
-         kancelárske potreby – 158,40,- Eur 
-         dekorovanie trofejí – 67,80,- Eur 
-         pohonné hmoty pre súťažiacich – 228,30,- Eur 
-         cestovné usporiadateľa – 213,71,Eur 
-         ubytovanie usporiadateľa – 45,- Eur 
-         letecké práce – 127,51 Eur 
-         prenájom letiska – 100,-Eur 
celková suma nákladov:  940,72,- Eur 
z celkovej sumy sa odratáva: - štartovné vo výške  240,- Eur 
-         preplatenie PHM pre súťažiacich  228,30,- Eur 
  
Na základe predloženej kalkulácie, Zväz MPK zo svojho rozpočtu použil na usporiadanie 

majstrovskej súťaže sumu: 472,42.- Eur. 
  
2.      MSR – MPK 2014 
  
Predsedníctvo MPK týmto vyhlasuje konkurz na usporiadanie MSR 2014 v MPK za týchto 

podmienok: 
-         potencionálny usporiadateľ predloží projekt súťaže do konca januára 2014 
-         Zväz MPK  podporí vybraného uchádzača sumou 400,- Eur 
-         Finančná podpora bude preplatená po uskutočnení súťaže a predložení platných dokladov. 
-         Termín súťaže je potrebné orientovať na koniec augusta – začiatok septembra. 
  
3.      Liga – MPK 
  
Predsedníctvo MPK týmto vyhlasuje konkurz na usporiadanie Ligi v MPK 2014 za týchto 

podmienok: 
-         potencionálny usporiadateľ predloží požiadavku na usporiadanie do konca januára 2014 
-         organizátor zabezpečí odlietanie minimálne 2 platných disciplín 
-         Predsedníctvo Zväzu MPK rozhodne o finančnej podpore organizátora vo výške od 0,- do 

100,- Eur. 
Predsedníctvo sa zhodlo, že Liga môže byť usporiadaná aj v rámci nesúťažných zletov, a 

predpokladá usporiadanie minimálne 3 kôl. 
  
4.      Zlety  a letecké podujatia 
  



Predsedníctvo MPK žiada usporiadateľov o nahlásenie termínov ( náhradných termínov ) 

zletov a leteckých podujatí do konca januára 2014 predsedovi Zväzu MPK na mailovú adresu: 

pegasmiro@yahoo.com . 
  
5.      Výzva 
  
Predsedníctvo Zväzu MPK vyzýva prezidenta LAA SR o vysvetlenie dôvodu vydania 

súhlasného stanoviska k usporiadaniu ME v MPK 2015 v Kamenici Nad Cirochou, ktoré bolo 

vydané bez  súhlasu Predsedníctva Zväzu MPK a tiež bez prejednania členov Prezídia LAA 

SR. 
  
  
Miro Jančiar 
Predseda Zväzu MPK 
  
 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odpoveď prezidenta LAA v zmysle bodu 5. 

 

1. Nešlo o žiadne oficiálne stanovisko. Napísal som len email Mikušovi z SNA v ktorom 

som vyjadril podporu podujatiu a vyzval na stretnutie, na ktorom by sa dohodli bližšie 

podmienky. 

2. Súhlas k takémuto kroku mi dal predseda zväzu Miroslav Jančiar. Rovnako som o tom 

vopred hovoril s predsedom športovej komisie Ivanom Pestúnom a RLP Milanom 

Bohušom. Spomínaný email dostali všetci bezprostredne v kópii. 

3. Prosím priateľov z predsedníctva zväzu MPK, aby mi nabudúce zavolali priamo počas 

rokovania predsedníctva, ak vyvstanú akékoľvek otázky.   

 

Prajem dobré lietanie. 

Miro 

mailto:pegasmiro@yahoo.com

