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Prítomní 
 

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

Zapisovateľ 
 

Emil Červeňan 
 

Program 
 

1. Prejednať a schváliť ponuky na organizáciu kôl SP s MSR. (Tomáš) 
2. Prejednať podnet na zaradenie súťaže Beskydy open (3.-7.6., náhradný 

6.6.-10.6.2020) do SP. (Róbert Setnička) 
3. Zakotviť podmienky predkladania ponúk na organizáciu MSR a kôl SP do športového 

poriadku. (Tomáš) 
4. Zmena kľúča rozdelenia financií pre repre. (Emil) 
5. Zmena reprezentačných pravidiel. (Emil) 
6. Financovanie rozšírenej reprezentácie. (Tomáš) 
7. Výber trénera talentovanej mládeže z dostupných kandidátov pre rok 2020. (Tomáš) 
8. Účel prostriedkov podpory talentovanej mládeže. (Emil) 
9. Prejednať kategorizáciu XC v prípade použitia rôznych krídiel v jednej sezóne. 

(Tomáš) 
10. Prejednať žiadosť o preplatenie štartovného na X-Pyr pre J. K. (Marek) 
11. Do športového poriadku zaviesť pojmy reprezentácia a rozšírená reprezentácie a ich 

spôsob čerpania financií podľa tejto zápisnice a zápisnice zo zasadania ŠK zo dňa 
29.7.2019. 
 

Zápisnica 
 

1. M. Jánošík do konca týždňa zozbiera zostávajúce ponuky organizátorov, predloží ŠK a 
ŠK schváli vybrané závody do seriálu SP. 

a. Laugaricio Cup 6.-10.5.2020 (8.-12.5.), Gorelka, Trenčín 
b. Victoria Cup 11.-15.8.2020 (bez NT), Jančiar, Donovaly 
c. Klenovec Cup 21-24.5.2020 (bez NT), Kišš a Kurek, Klenovec 
d. MSR 13.-20.6.2020 (bez NT), Jánošík, Martin 

2. Beskydy Cup bude zaradený do SP len v prípade, že organizátor nepotvrdí Slovakia 

http://www.pghnizdo.cz/beskydy-open-2020/


Open do SP. 
3. Doplniť do športového poriadku konečné termíny podávania ponúk na organizovanie 

kôl SP najneskôr do 31.12. a ponúk MSR najneskôr do 30.11. (Tomáš) 
4. ŠK schválila jednohlasne zmenu spôsobu rozdelenia financií pre reprezentáciu v kroku 

c) z rovnomerného rozdelenia na pomerové. tj. peniaze sa reprezentantom rozdelia 
na základe pomeru ich dosiahnutých bodov v rebríčku pilotov za predchádzajúci rok 
(financie v roku 2020 za rebríček 2019).  

5. Každý člen reprezentácie má povinnosť zúčastniť sa v danej sezóne minimálne 2 
zahraničných FAI2 alebo FAI1 pretekov a MSR. Ak je MSR zahraničný pretek tak 3 
zahraničných pretekov. Pilot, ktorý nesplní túto podmienku bude vyradený z 
reprezentácie a nebude tak mať možnosť čerpať financie.  

6. ŠK požiada predsedníctvo zväzu o vyhradenie balíka financií na podporu rozšírenej 
reprezentácie. (Marek) 

7. Športová komisia z kandidátov vybrala Petra Vrabca ako trénera talentovanej 
mládeže pre rok 2020. Gratulujeme! 

8. ŠK požiada nového trénera talentovanej mládeže aby vypracoval a predložil finančný 
plán na sezónu 2020.  

9. Kategorizácia bola zmenená tak, že let prihlásený na vyššej kategórii padáku 
nevyradí pilota z nižšej kategórie. Pilot súťaží s daným letom vo výkonnostnej 
kategórii podľa kategórie PK na ktorom daný let odletel, tzn. pilot môže súťažiť vo 
viacerých výkonnostných kategóriách súčasne. 

10. Neoprávnená žiadosť (chýba uhradené členské pre rok 2020). Preplatenie je možné v 
prípade uhradeného členského v rámci možností obmedzeného zväzového rozpočtu. 

11. Pojmy reprezentácia a rozšírená reprezentácie a ich spôsob čerpania financií podľa 
tejto zápisnice a zápisnice zo zasadania ŠK zo dňa 29.7.2019 budú zavedené do 
Športového poriadku. (Tomáš) 

 
 
Schvaľuje: Tomáš Podmaník, predseda ŠK 


