
 

 

 
LETECKÁ  AMATÉRSKA  ASOCIÁCIA   

SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

 

UZNESENIE 
z Konferencie delegátov LAA SR, 

konanej dňa 16.03.2019 v Žiline 

 

1. Konferencia delegátov LAA SR zvolila za zapisovateľa Romanu Schubertovú. Bolo odsúhlasené, 

že členovia návrhovej komisie budú zároveň členmi volebnej a mandátovej komisie. Členmi 

návrhovej, volebnej a mandátovej komisie Róberta Setničku st; Mariána Adameho, Dušana Kalinku 

a Mikuláša Košťála. 

 

2. Konferencia delegátov LAA SR vzala na vedomie: 

- správu prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara 

- správu KRK LAA SR, ktorú predniesol Martin Forgač 

- správu RLP LAA SR Róberta Grexu  

- správu HT LAA SR Jaroslava Fignára 

 

3. Konferencia delegátov LAA SR schválila zvýšenie riadneho členského príspevku pre roky 2020 

a 2021 o 10€ (do 28.02. vo výške 65€, v marci vo výške 70€ a od 01.04. vo výške 100€). 

 

4. Konferencia delegátov LAA SR zvolila: 

 

- za prezidenta LAA SR  

PaedDr. Miroslava Jančiara, nar. 25.02.1960, bytom Partizánska 60, Banská Bystrica 

- za predsedu KRK LAA SR  

Mgr. Martina Forgáča, nar. 09.05.1981, bytom Okružná 1304/16, Detva 

 

5. Konferencia delegátov LAA SR schválila za členov KRK nasledovných členov: 

Martin Ďurina, Andrej Legutký, Ľubomír Balej, Ján Višňovec, Róbert Kaučárik, Tomáš Kuník, Ivan 

Plučinský 

 

6. Konferencia delegátov schválila zmenu Stanov LAA SR nasledovne: 

 

§6 bod 2 upraviť nasledovne: 

Najvyšším orgánom zväzu je valné zhromaždenie zväzu, ktoré je tvorené registrovanými členmi 

zväzu, ktorí majú uhradený riadny členský príspevok pre daný rok. Valné zhromaždenie zväzu 

sa schádza najmenej raz za dva roky. 
 

§6 bod 6 upraviť nasledovne: 

Ďalším orgánom zväzu je predsedníctvo zväzu. Predsedníctvo zväzu je tvorené predsedom 

a najmenej dvoma členmi. 

 

§8 písmeno d) upraviť nasledovne: 

Po schválení Prezídiom LAA SR alebo Konferenciou delegátov LAA SR prípravný výbor 

spracuje návrh organizačného poriadku a zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie zväzu. 
 



§15 bod 7 upraviť nasledovne: 

Predseda KRK LAA SR alebo ním určený člen KRK LAA SR má povinnosť zúčastniť sa 

rokovania Prezídia LAA SR, pokiaľ o to Prezídium požiada. 

 

§15 doplniť bod 8 nasledovne: 

8. V prípade nečinnosti KRK LAA SR rozhodne Prezídium LAA SR o zmene členov KRK LAA 

SR s tým, že predsedníctvo každého zväzu si zvolí jedného zástupcu. 

 

§15 doplniť bod 9 nasledovne: 

9. KRK LAA SR je schopná rozhodnúť, pokiaľ sa zíde nadpolovičná väčšina členov KRK LAA 

SR. 

 

§16 bod 5 písmeno a) upraviť nasledovne: 

      a) Rozhoduje o zvolaní riadneho alebo mimoriadneho rokovania Konferencie delegátov 

       LAA SR, pokiaľ tak neučinil Prezident LAA SR. 

 

 

§21 bod 4 písmeno b upraviť nasledovne: 

       Návrh na vylúčenie môže podať ktorýkoľvek člen LAA SR alebo orgán LAA SR. 

Návrh musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôvody návrhu a dôkazy konania člena v  

zmysle §21 ods. 4 písmena a) Stanov LAA SR. 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 24 mesiacov. 

 

§22 bod 2 upraviť nasledovne: 

2. Voliť a byť volený do všetkých orgánov LAA SR majú iba registrovaný členovia, pričom 

právnické osoby a osoby mladšie ako 18 rokov majú právo iba voliť. 

 

§23 doplniť  bod 5:  

5. Dodržiavať organizačný poriadok zväzu. 

 

6. Konferencia delegátov schválila Uznesenie z KD LAA SR. 

 

 

V Žiline, dňa 16.03.2019 

 

 

 

Zapísal: Romana SCHUBERTOVÁ 

 

 

 

Overil: Marián ADAME 

 

 

 

Schválil: Miroslav JANČIAR 


