
ZÁPISNICA Z VALNEJ HROMADY ZVÄZU PARAGLIDINGU LAA SR

konanej 24.11.2018

v penzióne Donovaly

I. OTVORENIE

Valnú  hromadu  zahájil  predseda  zväzu  Marek  Jánošík  (privítanie  zúčastnených,  otvorenie,

prednesenie programu).

II. VOĽBA ZAPISOVATEĽA, VOLEBNEJ KOMISIE

Zapisovateľkou bola navrhnutá: Romana Schubertová

Volebná komisia bola navrhnutá: Miroslav Koníček, Erika Nemčeková, Zuzana Šurinová

Zhromaždenie súhlasilo s návrhmi jednomyseľne.

III. NÁVRH NA ZMENU NÁVRHU KANDIDÁTOV DO FUNKCIÍ

Členom boli predstavené volené funkcie a vysvetlené ich povinnosti.

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 s návrhom jednomyseľne.

IV. ZHRNUTIE ČINNOSTI z viacerých hľadísk

Príhovor prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara:

- správa o prebehnutom audite

- správa o jednaniach s dopravným úradom, SNA

Príhovor hlavného RLP LAA SR Róberta Grexu:

- stav, zmeny a prezentácia o vzdušnom priestore SR, využitie „gliding“ priestorov

- informácie o digitálnej ICAO mape SR

- informácie o spolupráci s DÚ a o kontrolách počas roka
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-  výzva  na  posielanie  informácií  o  vzletových  plochách  aby  mohli  byť  zaradené  do

plánovaného zoznamu akceptovaných plôch pre LŠZ

Príhovor hlavného technika LAA SR Jaromíra Fignára:

- predstavenie, správa z auditu, vízie do budúceho fungovania

Zhromaždenie vzalo správy na vedomie

V. DISKUSIA

1. Prednesenie správy fungovania športovej komisie (ŠK)

Marek Jánošík predniesol správu o fungovaní športovej komisie a aké problémy boli riešené po-

čas sezóny.  Vzhľadom na  nefunkčnosť  jedného člena  ŠK,  sa  ŠK dostala  do  situácie  kedy

nebola schopná rozhodnúť v probléme výsledkov CrossCountry a bolo iniciované hlasovanie.

- Prvý návrh bol vyradiť všetky lety z bodovania CC, ktoré porušili pravidlo prekročenia výšky a

následného nevyklesania do 1000m od bodu prekročenia pod túto vertikálnu hranicu.

- Druhý návrh bol, aby ŠK individuálne posúdila každý let ktorý porušil toto pravidlo a boli vyra-

dené len lety na ktorých je evidentné získanie výhody alebo úmyselné nerešpektovanie pravidla

výšky.

Návrhy boli prediskutované a hlasovaním bol prijatý prvý návrh.

2. Marek Jánošík, Peter Vrabec, Emil Červeňan predniesli myšlienku spoločnej ligy Čiech-

Slovenska-Poľska. 

Členom bola predstavená myšlienka spoločnej súťaže, ako by mohlo vyzerať skvalitnenie lieta-

nia a spoločnej spolupráce. Zároveň bola ŠK poverená aby do 15.12.2018 zistila záujem zo 

strany športovcov o spoločnú SK-CZ-PL ligu, prípadne aj navrhla formu tejto spolupráce.

 

3. Informácia ohľadom organizačného poriadku zväzu

Nakoľko  sa  v  stanovách asociácie  spomína  dokument  „Organizačný poriadok  zväzu“,  ktorý

momentálne neexistuje, Marek Jánošík navrhol aby bol takýto dokument vytvorený a boli v ňom

upravené napr. volebný poriadok zväzu, právomoci jednotlivých komisií a ich členov.

Návrh bol prijatý jednohlasne. 

4. Informácia o zriadení emailových schránok

Členovia boli informovaní o zriadení emailových schránok, pre športovú komisiu skpg@laa.sk a

pre predsedníctvo zväzu predsednictvopg@laa.sk
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5. Odmena za vykonávanie funkcie prezidenta asociácie

Vzhľadom na časovú náročnosť pri zastupovaní asociácie a vybavovaní rôznych záležitostí bolo

odsáhlasené aby sa na KD navrhla za vykonávanie funkcie prezident LAA SR nejaká forma od-

meňovania.

Návrh bol prijatý jednohlasne. 

6. Zmeny stanov

Marek Jánošík predniesol návrhy na úpravy stanov asociácie.

a. v §6 bod 2. konkretizovať kto je to registrovaný člen – ten kto má zaplatený členský po-

platok, prípadne členský poplatok zaplatený v minulosti mal a od vtedy si platí udržiava-

cí poplatok.

b. v §6 bod 6. nahradiť prvú vetu za: Ďalším orgánom zväzu je predsedníctvo zväzu.

c. v §8 písmeno d. nahradiť začiatok „Po schválení Prezídiom LAA SR“ za „Po schválení,“

d. v §13 doplniť dobu do kedy musí byť KD zvolaná, napr. 30, 45 dní.

e. v §15 bod 7. opraviť koniec vety „toto o to požiada“ zrozumiteľnejšie.

f. v §16 bod 5. písmeno a. vyškrtnúť „volí viceprezidenta LAA SR“ nakoľko toto je riešené

v bode i.

g. v §21 bod 4. písmeno b. pozmeniť poslednú vetu na „Návrh musí byť doručený Prezídiu

LAA SR v dobe, kedy od konania člena alebo od zistenia skutku v zmysle §21 ods. 4

písmena a.) Stanov LAA SR neuplynulo viac ako 6 mesiacov s premlčacou dobou 2

roky.

h. v §22 bod 2. pozmeniť na: Voliť a byť volený do všetkých orgánov LAA SR majú iba re-

gistrovaný členovia, pričom právnické osoby a osoby mladšie ako 18 rokov majú právo

iba voliť.

i. v §23. doplniť ďalší bod: Dodržiavať organizačný poriadok zväzu.

Návrhy boli prijaté a budú prezentované na KD.

7. Návrh na akceptovanie náhradníka v komisii

Aby sa predišlo do budúcna z dôvodu výpadku niektorého člena v komisii alebo v predsedníctve

k ich znefunkčneniu, bol Marekom Jánošíkom prednesený návrh na akceptovanie „náhradníka“

pri zrieknutí sa funkcie tohoto člena. Ako náhradník bude ďalší člen v poradí vo voľbách do

danej funkcie, podľa počtu hlasov.

Návrh bol prijatý jednohlasne. 
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8. Návrh na prednesenie zmeny prideľovania zväzových financií

Na KD v roku 2007 bol schválený model prideľovania financií zväzu, kedy zväz môže požiadať v

prípade vyrovnaného rozpočtu asociácie max. 80% zo sumy za vydanie nových pilotných licen-

cií.

Marekom Jánošíkom bol prednesený návrh na úpravu tohto modelu tak, aby zväz mohol poža-

dovať 100% financií za vydané pilotné licencie, namiesto doterajších 80%.

Vzhľadom na rastúci počet členov a výrazne nestály počet vydaných nových pilotných licencií

bol predošlý návrh zamietnutý a valným zhromaždením bol navrhnutý model, aby sa pridelené

financie pre zväz v prípade vyrovnaného rozpočtu asociácie skladali z dvoch častí.

1. percentuálna časť z členského poplatku člena (bez poistného), v prípade člena patriaceho

do viacerých zväzov by bola táto časť úmerne rozdelená pre zväzy do ktorých člen patrí

2. percentuálna časť za vydané nové pilotné licencie v zväze

Percentuálne hodnoty v oboch častiach boli navrhované na 20%, prípadne minimálne tak aby

pridelené financie neboli nižšie ako podľa pôvodného modelu.

Návrh bol prijatý jednohlasne.

9. propagácia LAA

Vzhľadom na malú propagáciu asociácie navonok, navrhol Martin Daříček aby sa k propagácii

zo strany LAA pristupovalo aktívnejšie, napr. vytvorením nových mediálnych kanálov – sociálne

siete, kanály len pre verejnosť, aktívnejším oslovovaním regionálnych médií, získavať materiály

od organizátorov súťaží a posúvať ich ďalej.

Návrh bol prijatý a bude prezentovaný na KD. 

10. prihlasovanie nového LŠZ

S hlavným technikom bol diskutovaný spôsob prihlasovania nového LŠZ a Martinom Daříčkom

bol podaný návrh aby do procesu prihlasovania nemusel vstupovať technik a tento proces sa

zjednodušil. 

VI. VOĽBY

1. Voľba predsedu zväzu PG  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Marek Polešanský 1

Marek Jánošík 33
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2. Voľba členov predsedníctva zväzu PG  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Tomáš Podmaník 32

Emil Červeňan 33

Marek Polešanský 3

Róbert Setnička st. 27

Marek Jánošík 24

Juraj Koreň 15 - náhradník

Róbert Kaučárik 25

ZÁVER: novozvolení členovia predsedníctva zväzu PG budú pôsobiť v zložení

Predseda: Marek Jánošík

Členovia: Emil Červeňan, Róbert Setnička st., Tomáš Podmaník, Róbert Kaučárik

Náhradník: Juraj Koreň

3. Návrhy na prezidenta LAA SR  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Marek Polešanský 2

Miroslav Jančiar 30

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

4.  Voľba členov športovej komisie zväzu

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Tomáš Podmaník 33

Juraj Koreň 16

Marek Jánošík 29

Emil Červeňan 29

Stanislav Vojtek 25

Róbert Setnička st. 23 - náhradník

Marek Polešanský 7

Róbert Kaučárik 25

ZÁVER: novozvolená športová komisia bude pôsobiť v zložení: Tomáš Podmaník, Marek 

Jánošík, Emil Červeňan, Stanislav Vojtek, Róbert Kaučárik a náhradník Róbert Setnička st.
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5.  Voľba členov Kontrolnej a     revíznej komisie LAA SR za zväz PG  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Marek Polešanský 5

Róbert Kaučárik 23

Tomáš Kuník 23

Juraj Koreň 15

Za členov KRK budú navrhovaní na KD: Róbert Kaučárik, Tomáš Kuník

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:

Marián Adame 20 - náhradník

Róbert Kaučárik 24

Erika Nemčeková 26

Romana Schubertová 25

Martin Daříček 19 - náhradník

Peter Sagál 25

Róbert Setnička st. 31 - už je v predsedníctve

Róbert Setnička ml. 22

Marek Polešanský 9

Vzhľadom na  zvolenie  R.  Setničku  st.  do  predsedníctva  zväzu,  bol  schválený  ďalší

kandidát v poradí Róbert Setnička ml. 

VII. ZÁVER

Valné  zhromaždenie  zväzu  padákového  lietania  zo  dňa  24.11.2018  bolo  uznášania

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

vyzvaní na aktívnejšie zapájanie sa do činností organizácie.
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