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Prítomní 
 

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

Zapisovateľ 
 

Tomáš Podmaník 
 

Program 
 

1. Správa o stave zväzových financií. Financie alokované predsedníctvom zväzu na 
podporu športu. (Marek) 

2. Správa o prerozdelení PUŠ 2020 na úrovni SNA. (Emil) 
3. Opätovne prejednať žiadosť o preplatenie štartovného na X-Pyr pre J. K. a novú 

žiadosť od K.B. (Tomáš) 
4. Návrh na zmenu zaradenia pilotov do rozšírenej reprezentácie a čerpania financií. 

(Emil) 
5. Prerokovať zmenu rozdeľovania financií pre reprezentáciu. (Emil) 

 
Zápisnica 

 
1. Predseda zväzu PG oboznámil ŠK o aktuálnom stave zväzových financií a 

predpokladaných výdavkoch pre tento rok. 
a. prebytok z 2019: 4668,21€ 
b. predpokladané náklady na 2020: 

i. valná hromada + vyhodnotenie sezóny 1000€ 
ii. server Cross Country LAA SR 1100€ 
iii. finančná záloha 1500€ 
iv. MSR ceny 300€ 
v. ½ štartovného na X-Pyr pre J.K. s K.B. spolu 400€ 
vi. rozšírená reprezentácia, výška bude stanovená podľa zväzových 

príjmov na konci marca 
c. predpokladá sa nízky príjem zväzu 2020 pre zlú finančnú situáciu asociácie  

2. Emil Červeňan oboznámil ŠK o prerozdelení PUŠ na úrovni SNA. 
3. V hlasovaní 3:1:1 bolo schválené preplatenie polovičného štartovného 200€ teraz 



bezpodmienečne a druhej polovice štartovného na konci sezóny pre oboch 
reprezentantov pod podmienkou prebytku zväzových financií a vhodnej propagácie 
LAA (zmienka o LAA v prípadných mediálnych výstupoch). 

4. Podmienky pre zaradenie pilota do rozšírenej reprezentácie a čerpanie financií boli 
zmenené nasledovne: 

a. Počet pilotov v rozšírenej reprezentácii sa určí: ((počet športovcov v rebríčku) 
- (počet reprezentantov)) * 0.25 ~ zaokrúhlené nahor. 

b. Do rozšírenej reprezentácie budú tiež zaradené 3 ženy, ktoré sa v 
predchádzajúcej sezóne zúčastnili minimálne na jednom na FAI2 závode v 
prípade, ak už nie sú zaradené v rozšírenej reprezentácii.. 

c. Pilot si musí sám preveriť či spĺňa podmienky pre zaradenie do rozšírenej 
reprezentácie a musí sa sám prihlásiť e-mailom do konca sezóny (30.9.) na 
skpg@laa.sk. 

d. Pilot zaradený do rozšírenej reprezentácie musí najneskôr do dvoch týždňov 
od ukončenia súťaže dodať výsledkovú listinu a účtovný doklad so štartovným 
na sekretariat@laa.sk. 

e. Schválený balík bude rozdelený počtom oprávnených žiadateľov pričom pilot 
spĺňajúci podmienky pre zaradenie do rozšírenej reprezentácie môže žiadať 
preplatenie maximálne tejto sumy. 

 
5. V hlasovaní 4:1 bola odsúhlasená zmena tvorby reprezentácie nasledovne: 

Do reprezentácie budú zaradení piloti ktorí budú nominovaní a následne sa aj 
zúčastnia majstrovstiev európy v danom roku pričom výsledný počet reprezentantov 
bude platiť aj pre nasledujúci rok kedy sa budú konať majstrovstvá sveta. 
Ak si člen reprezentácie nárokuje preplatenie uznateľnej položky, musí najneskôr do 
dvoch týždňov od ukončenia súťaže dodať výsledkovú listinu a účtovný doklad o 
vynaložených nákladoch (štartovné, cestovný príkaz, ubytovanie). 

 
Schvaľuje: Tomáš Podmaník, predseda ŠK 

mailto:skpg@laa.sk
mailto:sekretariat@laa.sk

