
ZÁPISNICA Z VALNEJ HROMADY ZVÄZU PARAGLIDINGU LAA SR

15. november 2008
Žiar – hotel Spojár

A) OTVORENIE  –  Peter  Vrabec  (otvorenie,  prednesenie  programu,  správa
o hospodárení a činnosti zväzu PG)  

B) ZHRNUTIE ČINNOSTI ZVÄZU PARAGLIDINGU z viacerých hľadísk (Peter
Vrabec, Róbert Setnička, Peter Hrivnák, Štefan Vyparina, Milan Grega)

C) VOĽBY (zapisovaním poverená Miroslava Pinková)

1. voľba kandidátov volebnej mandátovej komisie

navrhovaní:
 Ivan Čierny
 Adam Ženba kandidáti schválení jednomyseľne
 Miro Jančiar

2. voľba predsedu zväzu PG

navrhnutý:
 Peter Vrabec schválené 65:1 (za : zdržal sa)

3. voľba členov predsedníctva zväzu PG – počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 69

navrhovaní: počet získaných hlasov
 Miro Matovič 33
 Miloš Gorelka 48
 Róbert Setnička 48
 Róbert Luby 32
 Peter Mensák 32
 Štefan Vyparina 26
 Matúš Škvarka 24

       nenavrhnutý:

 Miro Jančiar 1

4.  voľba 4. člena predsedníctva zväzu (vzhľadom na rovnaký počet získaných hlasov
v prvom kole) – počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 65

počet získaných hlasov
 Peter Mensák 32
 Róbert Luby 33

ZÁVER: novozvolení členovia predsedníctva zväzu PG budú pôsobiť v zložení



Predseda:
 Peter Vrabec

      Členovia: 
 Miro Matovič
 Miloš Gorelka
 Róbert Setnička
 Róbert Luby

5. voľba delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR z     členov zväzu
- pozn.  na  konferencii  zastupuje  zväz  PG  10  delegátov,  z ktorých  časť  tvorí

predsedníctvo  zväzu  a druhú  časť   5  volení  kandidáti,  vrátane dvoch
náhradníkov

navrhovaní: za: 68
 Miro Jančiar proti: 0

 Peter Hrivnák zdržal sa: 4
 Peter Mensák
 Mišo Čierny
 Róbert Kaučárik
 Daniel Ďurčanský - náhradník
 Vincent Valica – náhradník

6.  voľba členov Kontrolnej a     revíznej komisie LAA SR za zväz PG

navrhované: za: 66
 Slavomíra Olejková proti: 2
 Miroslava Pinková zdržal sa: 4

7.  voľba členov športovej komisie  - počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 64

navrhovaní: počet získaných hlasov:
 Peter Hrivnák 47
 Peter Vyparina 27
 Róbert Kaučárik 30
 Mišo Čierny – neprijal
 Jaroslav Jandúch 41
 Peter Vrabec 40
 Dušan Lovčický 25
 Miro Matovič 38
 Miloš Gorelka 38
 Štefan Vyparina – neprijal 1

     nenavrhovaný:
 Peter Mensák 1

ZÁVER: novozvolená športová komisia bude pôsobiť v zložení

 Peter Hrivnák
 Jaroslav Jandúch



 Peter Vrabec
 Miro Matovič
 Miloš Gorelka

8. voľba členov Prezídia LAA SR z     členov zväzu

navrhovaní: počet získaných hlasov
 Miro Matovič 2
 Miloš Gorelka 28
 Róbert Luby 20

ZÁVER: novozvolení členovia Prezídia LAA SR sú Miloš Gorelka a Róbert Luby

9. návrhy na prezidenta LAA SR

navrhnutý: Róbert Setnička kandidát schválený jednomyseľne

D) DISKUSIA

1. otázka poistenia zodpovednosti  za škodu v     zahraničí  voči tretím osobám – podľa
výšky  poistného  krytia  stanoveného  v novom  leteckom  zákone  zistiť  informácie
o ponukách na trhu zo strany poisťovacích spoločností,  úlohou poverený p. Milan
Grega
2. spoluúčasť financovania webu CROSSCOUNTRY zo strany všetkých zväzov -
poverenie delegátov zvolených za zväz PG, aby na Konferencii  delegátov LAA SR
predniesli  žiadosť  o spoluúčasť  ostatných  zväzov  na  financovaní  web  stránky
CROSS COUNTRY vo výške 2 000 CZK

3. určenie účelu, na ktoré majú byť minuté financie s     položky PG zväzu  LAA vo výške
118.000 Sk

návrhy:
 upgrade webu PG zväzu 

 meteosondy a webcamery – poverenie  delegátov zvolených za zväz
PG,  aby  určili  kritériá  na  umiestnenie  meteosond  a  webcamier  a na
základe  predložených  žiadostí  schválili  ich  umiestnenie,  objem
vyčlenených finančných prostriedkov 10 000 Sk, pre žiadostí doručené
na LAA do 31.1.2009 

 projekt  podpory  talentov  –  poverenie  športovej  komisie,  aby
vypracovala projekt podpory talentov,  objem vyčlenených finančných
prostriedkov v sume 18 000 Sk + 2% z daní 

 „motivačné“ za úspešnú účasť na zahraničnom preteku podmienenú
umiestnením (napr. vo forme uhradenia štartovného) – poverenie športovej
komisie, aby stanovila kritériá a obnos finančných prostriedkov za úspešnú



účasť  a reprezentovanie  Slovenskej  republiky  jednotlivcami  na
zahraničnom preteku, termín splnenia úlohy 12/2008

Návrhy objemu vyčlenených finančných prostriedkov:
 20 000 Sk ..............................neschválené
 30 000  Sk  .............................schválené  nadpolovičnou  väčšinou

prítomných členov

 podpora  reprezentácie  SR  na  MS  2009  v Mexiku  –  podpora
sumou 20 000 Sk,  v prípade preplatenia  nákladov z Ministerstva školstva
SR  v roku  2009,  reprezentácia  vráti  pridelený  obnos  finančných
prostriedkov  zväzu,  ktorý  ich  následne  presunie  na  projekt  podpory
mladých talentov

Návrhy objemu vyčlenených finančných prostriedkov:
 20 000 Sk za:  väčšina

prítomných členov
proti: 1
zdržal sa: 0

 vytvorenie rezervy na činnosť PG zväzu

Návrhy objemu vyčlenených finančných prostriedkov:
 15 000 Sk .................neschválené
 20 000 Sk .................schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov

 poveriť  delegátov  zvolených  za  zväz  PG,  aby  na  Konferencii
delegátov  LAA  SR  navrhli  zmenu  formulácie  osobného  listu  pilota,
z ktorého by bola vypustená tabuľka so špeciálnymi zdravotnými otázkami

B) ZÁVER


