
LAA SR - Zväz paraglidingového lietania

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva zväzu PG 

z 15.5.2014

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

Zapisovateľ: Marek Jánošík

Program:
1. nominácia reprezentantov na ME 2014 v Srbsku
2. prejednanie financií pre reprezentáciu
3. kľúč výberu pre podporu talentov + podmienky podpory
4. rozpočet zväzu na rok 2014
5. vytvorenie finančnej rezervy
6. nové výcvikové smernice a testy

1.   Nominácia reprezentantov na ME 2014  :  

Na základe platného rebríčka pilotov 2013 a podmienok na účasti na ME 2014 spĺňajú

kritériá nominácie do reprezentácie nasledovní  piloti  v tomto poradí:  Štefan Vyparina,  Peter

Vyparina, Peter Vrabec, Ľuboš Kravec, Adrián Liptai.

Piloti  P.  a  Š.  Vyparina  z  poslednej  reprezentačnej  súťaže  MS  2013  (konanej  13.-

26.7.2013) do zasadania predsedníctva nesplnili podmienku pretekárov na dodanie reportu a

preto boli na túto skutočnosť upozornení. Za nesplnenie podmienky sa pretekári ospravedlnili a

prisľúbili skorú nápravu (report bol dodaný 16.5.2014).

Vzhľadom na túto skutočnosť sa predsedníctvo dohodlo o podmienke pre pretekárov

dodať report zo súťaže do jedného mesiaca po skončení preteku na adresu sekretariátu LAA v

elektronickej  forme.  V  prípade  neopodstatneného  nedodržania  uvedenej  podmienky  bude

pretekárovi udelená sankcia vo forme polovičnej dotácie na ďalšiu súťaž.

Nakoľko je  obmedzený počet  pretekárov (aktuálne 4) pre jednu krajinu,  budú po ich

súhlase delegovaní prví štyria reprezentanti.

2  .   prejednanie financií pre reprezentáciu  :  

Pre reprezentáciu boli schválené financie vo výške €1780,-
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Predsedníctvo schválilo preplatenie štartovného pre reprezentáciu vo výške 4x €395,- a

na výrobu reprezentačného oblečenia schválilo sumu €200,-

Grafický návrh a typ oblečenia zabezpečí Cyprián Koreň.

3  .   k  ľúč výberu     pre   podporu talentov   +   podmienk  y   podpory:  

Na  zasadnutí  predsedníctva  dňa  4.4.2013  boli  schválené  financie  pre  podporu

talentovanej  mládeže.  Konkrétne rozdelenie financií  bolo dané na starosť  športovej  komisii.

Vzhľadom na nespracovanie tejto úlohy do dnešného dňa rozhodlo predsedníctvo namiesto ŠK.

Členovia predsedníctva majú záujem aby podpora talentovanej mládeže nebola jednorazová

záležitosť, ale aby proces podpory mal progresívny charakter.

Podmienky uchádzača:

- maximálny vek je 26 rokov vrátane

- podporu môže získať pilot maximálne 3x

- je  možná  podpora  pilota  ako  talentu  a  aj  ako  reprezentanta  súčasne  (t.j.  ak  sa

podporovaný  pilot  dostane  do  výberu  reprezentácie,  nekončí  mu  tým  podpora  pre

talentovanú mládež)

- písomná žiadosť podaná na sekretariát LAA

Forma podpory (účelovo viazané prostriedky):

Na základe výsledkov (z rebríčka pilotov SR) z predošlej sezóny dostane pilot pridelenú

časť zo sumy na podporu talentovanej mládeže. 

Túto sumu môže vyčerpať len v ďalšej sezóne a môže ju použiť na :

- preplatenie štartovného na preteky

- preplatenie cestovných nákladov na preteky

- absolvovanie SIV kurzu

Pridelené  financie  nebudú  pilotovi  vyplatené  vopred.  Budú  spätne  preplatené  na  základe

dodaných  dokladov,  alebo  budú  pilotovi  pridelené  ihneď  v  prípade  platenia  poplatkov  cez

bankový účet LAA. Nevyčerpané prostriedky sa vracajú naspäť do rozpočtu.

Percentuálne rozdelenie podpory pre uchádzačov:

- schválená podpora do €1500 vrátane (traja piloti v % pomere 50/30/20)

- schválená podpora od €1501-2000 vrátane (štyria piloti v % pomere 40/30/20/10)
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- schválená podpora nad €2000 (piati piloti v % pomere 30/25/20/15/10)

Povinnosti talentov pri využití podpory:

- z každej podporovanej akcie musí odovzdať  výsledkovú listinu, foto dokumentáciu a

slovný report v elektronickej forme na sekretariát LAA do 1 mesiaca od skončenia akcie

- absolvovanie 3x kolo SP alebo 2x kolo SP + MSR v danej sezóne

Sankcie:

- pri nedodržaní povinností bude pilot vyradený z podpory talentov

4  .   Rozpočet na 2014  :  

Rozhodnutím KD z predošlého obdobia,  môže zväz požadovať  pridelenie financií  vo

výške 80% z nových pilotných preukazov. V roku 2013 sa vydalo 186 nových preukazov.

Na  základe  tohto,  predseda  zväzu  predloží  prezídiu  LAA požiadavku  na  pridelenie

finančných prostriedkov pre zväz PG vo výške €5200,-.

Predsedníctvom bolo navrhnuté a schválené nasledovné rozdelenie financií:

- ceny na MSR, SP a XC – celkom €600,-

MSR: kategórie Open, Sport, Standard, Ženy (€300,-)

SP: kategórie Open, Sport, Standard, Ženy, Hobby (suma vyzbieraná zo štartovného)

XC: kategórie Open, Sport, Standard, Ženy, Slovensko, Tímy (€300,-)

- dotovanie organizácie SP - 4 kolá po €60,- celkom €240,-

- prevádzka XC servera, predpoklad do €600,-

- štartovné na ME, reprezentačné oblečenie - celkom €1780,-

- vyhodnotenie sezóny 2014 + valná hromada - predpoklad €500,-

- preplatenie nákladov RLP na SP 2014 - predpoklad €500,-

- podpora talentovanej mládeže - €1000,-

5.   Vytvorenie finančnej   rezerv  y  :  

Vzhľadom  na  vyrovnaný  rozpočet  z  predošlého  obdobia,  predsedníctvo  schválilo

vytváranie finančnej rezervy a nevyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu budú presunuté do

finančnej rezervy.

3-4 



LAA SR - Zväz paraglidingového lietania

6  .   N  ové výcvikové smernice a testy  :  

 Predsedníctvo  sa  zaoberalo  pripomienkou  Petra  Vrabca  a  Mareka  Jánošíka  na

zastaralé výcvikové smernice a testy používané pri výcviku nových pilotov PK. 

Nakoľko k tejto problematike nemá predsedníctvo spracovaných dostatok materiálov,

dohodlo sa rokovať o tejto problematike v ďalšom zasadaní predsedníctva PG.

Marek Jánošík

predseda zväzu PG   

4-4 


