
ZÁPISNICA Z VALNEJ HROMADY ZVÄZU PARAGLIDINGU LAA SR

konanej 25.októbra 2014

Selce – penzión Čachovo

I. OTVORENIE –  valnú  hromadu  zahájil  predseda  zväzu  Marek  Jánošík  (privítanie  zúčast-

nených, otvorenie, prednesenie programu)

II. VOĽBA ZAPISOVATEĽA – zapisovateľkou bola jednohlasne zvolená Romana Schubertová

III. ZHRNUTIE ČINNOSTI z viacerých hľadísk

Príhovor prezidenta LAA SR Miroslava Šveca:

- správa o financovaní LAA formou dotácií, spoločná zmluva LAA, SFUL, SNA a výsledok

- vysvetlenie podmienok na podanie žiadosti pre dotáciu štátom, a vysvetlenie nevýhodnosti byť

asociovaným členom FAI

Príhovor hlavného RLP LAA SR Milan Bohuša:

- letecké nehody a vážne incidenty (Marek Jánošík požiadal o zverejnenie štatistík)

- stav a rozdelenie vzdušného priestoru, zhrnutie úprav letových priestorov a plánovaná úprava

- zhodnotenie kontrol platnosti dokladov, vysvetlenie dôvodov zrušenia kola SP

Príhovor hlavného technika LAA SR Vladimíra Krempaského:

- správa o činnosti hlavného technika, stav technickej dokumentácie, stav v evidencii LŠZ

Zhromaždenie vzalo správy na vedomie

IV. NÁVRH NA ZMENU NÁVRHU KANDIDÁTOV DO FUNKCIÍ

Predseda zväzu navrhol zmenu k návrhu kandidátov do funkcií zväzu vo voľbách tak, že sa

kandidáti v prípade záujmu budú samostatne zapisovať k jednotlivým funkciám na kandidátske

listiny.

Zhromaždenie súhlasilo so zmenou. Za: 42, Zdržali sa: 1, Proti: 0
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V. PREJEDNANIE BODOV Z KONFERENCIE DELEGÁTOV

Konferencia  delegátov  LAA SR  konaná  v  roku  2013  dala  za  úlohu  prejednať  na  valných

hromadách jednotlivých zväzoch zmeny stanov v §12,bod 1, písmena á a §20, bod 1.

Zhromaždenie súhlasilo so zmenou v §12,bod 1, písmena á a bude z bodu vyškrtnuté: „po ich

prejednaní Valnými zhromaždeniami jednotlivých zväzov“

Za: 42, Zdržali sa: 1, Proti: 0

Zhromaždenie  súhlasilo  so  zmenou v  §20,bod  1  a  na  konferencii  delegátov  prednesie  na-

sledovné znenie: „Člen ktorý je v pracovnom pomere k LAA SR môže voliť, ale nemôže byť

volený.“

Za: 38, Zdržali sa: 3, Proti: 2

VI. DISKUSIA

1. Spravodaj LAA

Miroslav Švec predniesol víziu vydávania elektronického spravodaja, ktorý z časových dôvodov

v minulosti nestíhal rozposielať. Vyzval prítomných členov k prispievaniu a požiadal o pomoc pri

tvorbe. 

K tvorbe spravodaja sa prihlásili: Juraj Koreň, Romana Schubertová

2. Dotácie štátom a zmluva LAA, SFUL, SNA

V príhovore prezidenta bol vysvetlený spôsob dotácií štátom a dôvod prečo nebola naplnená

zmluva na spoločnú žiadosť o dotácie. Marek Jánošík navrhol požiadať SNA a ministerstvo o

oficiálne vyjadrenie sa k dotácii a prerozdeleniu financií.

Zhromaždenie poveruje predsedníctvo zväzu aby prednieslo na prezídiu žiadosť o oficiálne vy-

jadrenie SNA k zmluve, a zaslanie žiadosti na ministerstvo k dodatočnému zaslanie kľúča na

prerozdelenie financií.

Za: 41, Zdržali sa: 2, Proti: 0

Zhromaždenie poveruje prezidenta LAA k zisteniu presných podmienok na udelenie dotácie a k

zisteniu iných možností uchádzania sa o dotáciu.

Za: 42, Zdržali sa: 1, Proti: 0

3. Predpisy LZ1 a LZ2

Členovia sa informovali ohľadom aktualizácie predpisov. Hlavný technik predniesol pripravova-

né zmeny a vyzval k zasielaniu pripomienok.
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4. Športová komisia

Prebehla diskusia k právomociam športovej komisie, k zmene pravidiel počas priebehu súťaže,

k hodnoteniu súťaží a k zostavovaniu rebríčka pilotov a k organizovaniu spoločných súťaží s

inými štátmi.

Zhromaždenie poveruje športovú komisiu:

- prehodnotením započítavania bodov z CC do rebríčka pilotov

- upresnením pravidla v súťaži CC ohľadom bodovania záznamu v prípade prekročenia hraníc

- prehodnotením ponuky na spoločné organizovanie MSR s Poľskom

- vytvorením dotazníka pre pilotov ohľadom organizovania súťaží a účasťou v súťažiach

- prehodnotením nad vytvorením spoločnej Česko-Slovenskej ligy v lietaní

5. Platnosť pilotných preukazov v zahraničí

Prebehla diskusia k platnosti našich pilotných preukazov a ich uznávanie v zahraničí. Prezident

LAA informoval o procese akceptácie v Rakúsku.

6. Zverejňovanie informácií na stránke LAA

Členovia majú záujem o zverejňovanie možných informácií z koordinačných porád, zo zasada-

nia medzirezortnej komisie a zverejňovanie informácií o aktivácii priestorov na stránke LAA.

7. Návrh k zmene stanov ohľadom návrhu kandidáta na prezidenta LAA

Miroslav Švec predniesol návrh na zmenu stanov v §14, bod 5a tak, aby kandidáta na preziden-

ta LAA nemusel navrhovať jednotlivý zväz, ale aby sa mohol kandidát prihlásiť na KD sám.

Zhromaždenie súhlasilo s návrhom a na konferencii delegátov prednesie nasledovné znenie:

„Prezident LAA SR sa volí na dobu dvoch rokov tajnou voľbou Konferencie delegátov LAA SR .“

Za: 34, Zdržali sa: 4, Proti: 5

VII. VOĽBA VOLEBNEJ MANDÁTOVEJ KOMISIE

Navrhovaní: Miroslav Jančiar, Romana Schubertová, Ivo Hlaváč

Kandidáti boli schválení jednohlasne

VIII. VOĽBY

1. Voľba predsedu zväzu PG

Navrhnutý: Marek Jánošík
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Za: 42, Zdržali sa: 1, Proti: 0

ZÁVER: zväz PG bude zastupovať Marek Jánošík

2. Voľba členov predsedníctva zväzu PG

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Vrabec Peter 29

Emil Červeňan 32

Štefan Kollár 7

Matúš Škvarka 18

Ľuboš Kravec 20

Cyprián Koreň 20

Marián Bošanský 23

Štefan Granec 24

Do predsedníctva boli zvolení: Vrabec, Červeňan, Bošanský, Granec

ZÁVER: novozvolení členovia predsedníctva zväzu PG budú pôsobiť v zložení

Predseda: Marek Jánošík

Členovia: Vrabec Peter, Marián Bošanský, Emil Červeňan, Štefan Granec

3. Návrhy na prezidenta LAA SR

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Miroslav Jančiar 24

Na KD bude zväz navrhovať do funkcie prezidenta LAA Miroslava Jančiara.

4.  Voľba členov športovej komisie zväzu

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Juraj Koreň 21

Marek Jánošík 23

Emil Červeňan 30

Miroslav Matovič 17

Štefan Granec 12

Ľuboš Kravec 34

Marián Bošanský 15
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Do športovej komisie boli zvolení: Koreň, Jánošík, Granec, Červeňan, Kravec

ZÁVER: novozvolená športová komisia bude pôsobiť v zložení

Členovia: Juraj Koreň, Marek Jánošík, Emil Červeňan, Štefan Granec, Ľuboš Kravec

5.  Voľba členov Kontrolnej a     revíznej komisie LAA SR za zväz PG

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Juraj Koreň 37

Róbert Setnička 43

Za členov KRK budú navrhovaní na KD: Róbert Setnička, Juraj Koreň

6. Voľba delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR z     členov zväzu

Pozn.  na konferencii  delegátov zastupuje každý zväz 10 delegátov,  z ktorých polovicu tvorí

predsedníctvo zväzu a druhú polovicu volení kandidáti, vrátane dvoch náhradníkov.

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Peter Vyparina 40

Štefan Vyparina 36

Ján Kočiš 28 – náhradník

Peter Kučera 39

Cyprián Koreň 29

Juraj Koreň 24 – náhradník

Matúš Škvarka 35

Róbert Setnička 39

Vzhľadom  na  vopred  ohlásenú  neúčasť  na  KD  člena  predsedníctva  Petra  Vrabca,

zhromaždenie zvolilo 6 delegátov a 2 náhradníkov.

IX. ZÁVER

Valné  zhromaždenie  zväzu  padákového  lietania  zo  dňa  25.10.2014  bolo  uznášania

schopné. Voľby do funkcií prebehli bez komplikácií a nebol podaný žiadny protest. Členovia boli

vyzvaní na aktívnejšie zapájanie sa do činností organizácie.
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