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Prítomní 
 

Marek Jánošík, Tomáš Podmaník, Emil Červeňan, Róbert Kaučárik, Stano Vojtek 
 

Zapisovateľ 
 

Tomáš Podmaník 
 

Program 
 

1. návrhy na tvorbu rebríčka pilotov 
2. návrhy na vytvorenie vzorca na prerozdelenie očakávaného príspevku uznanému 

športu z ministerstva školstva 
3. úprava bodu 8.2.1 pravidiel súťaže cross-country na základe odporučení od RLP 
4. prebrať podaný protest na početné porušenia pravidiel Jurajom Koreňom a 

Cypriánom Koreňom 
5. sumarizácia zistených informácií ohľadom plánovaných termínov kôl spoločnej 

česko-slovensko-poľskej ligy 
6. oficiálna žiadosť o prehodnotenie/úpravu bodu 8.2.1, pravidiel CC LAA SR v 

Paraglidingu od Mgr. art. Cypriána Koreňa 
7. návrhy na zapracovanie zmien do nového návštevného poriadku TANAP-u 

 

Zápisnica 
 

1. V hlasovaní (5 za a 0 proti) bola schválená zmena tvorby rebríčka pilotov za účelom 
jeho zjednodušenia (bod 4.3 športového poriadku). 

a. v hlasovaní (3 za a 2 proti) bolo schválené ponechanie bodov zo Slovenského 
pohára v rebríčku pilotov 

b. v hlasovaní (3 za a 2 proti) bolo schválené ponechanie bodov z Cross Country 
v rebríčku pilotov 

c. v hlasovaní (5 za a 0 proti) bolo odsúhlasené pomerné (voči najlepšiemu 
bodovému hodnoteniu) percentuálne zloženie bodov rebríčka pilotov:  

i. FAI body - 55% 
ii. Slovenský Pohár - 35% 
iii. Cross Country - 10% 



2. Vzorec na prerozdelenie očakávaného príspevku uznanému športu z ministerstva 
školstva bude vytvorený až po prijatí dotácie. 

3. Pravidlo 8.2.1 pravidiel súťaže cross-country bude na základe odporučení od RLP 
doplnené o podrobnejšiu špecifikáciu (4 za a 1 proti). 

4. Na základe podaného protestu na početné porušenia pravidiel v sezóne 2019 a 
uplynulých sezónach Jurajom Koreňom a Cypriánom Koreňom bude pilotom zaslaná 
žiadosť o vysvetlenie zistených porušení. 

5. Termíny plánovaných kôl spoločnej česko-slovensko-poľskej ligy budú zapracované 
do kalendára na webovej stránke LAA. 

6. Žiadosť o prehodnotenie/úpravu bodu 8.2.1 pravidiel CC LAA SR v Paraglidingu od 
Mgr. art. Cypriána Koreňa bola preskúmaná. Bod 8.2.1 pravidiel CC LAA SR v 
Paraglidingu bude upravený podľa bodu 3 v tejto zápisnici. 

7. Zosumarizované návrhy na zapracovanie zmien do nového návštevného poriadku 
TANAP-u budú odprezentované na pripomienkovacom konaní prezidentom LAA SR a 
RLP LAA SR. 

 
 
Schvaľuje: Tomáš Podmaník, predseda ŠK 
 
 
 


