Konferencie delegátov LAA Donovaly
UZNESENIE

Konferencia delegátov berie na vedomie :
1. Správu o činnosti LAA SR prednesenú jej prezidentom, p. M. Turanom
2. Správu o činnosti jednotlivých zväzov LAA SR prednesenú ich predsedami,
pp. M. Jančiarom, Ing. J. Sladkým a M. Turanom
3. Správu o činnosti Riaditeľa letovej prevádzky LAA SR, prednesenú p. V.
Kolárom
4. Správu o činnosti Hlavného technika LAA SR, M.Gregu
5. Informáciu o hospodárení LAA SR za uplynulé obdobie, prednesenú p. D.
Sekerkovou
Konferencia delegátov schvaľuje :
1. Odpustenie poplatkov za vydanie preukazu letovej spôsobilosti lietajúceho
športového zariadenia a jeho následného predĺženia pre technikov LAA SR,
na LŠZ v ich vlastníctve v počte 1 kusu z každého druhu, ako formu odmeny
za ich činnosť.
2. Účelovo viazať prostriedky vytvárané Výcvikovými strediskami výhradne na
náklady spojené s kontrolami a činnosťou týchto stredísk zo strany orgánov
LAA SR a jednotlivých zväzov LAA SR.
3. Potvrdzovať pre potreby poisťovní úrazové správy iba z nahlásených a
leteckých nehôd.
4. Pp. J Sladkého za delegáta a P. Mensáka ako alternatívneho delegáta do
CIVL.
5. Malú zmenu stanov v čl. 2 ods. e v znení : Spolupracovať pri polytechnickej
výchove mládeže a podporovať šport mládeže a občanov zdravotne
postihnutých.

Konferencia delegátov volí :
1. Za prezidenta LAA SR p. M. Turana
2. Za viceprezidenta p. Jančiara
3. Revíznu komisiu v zložení : pp. R Setnička, A. Laslo, V. Hloušek
4. Predsedu komisie pre prípravu novelizácie stanov p. J. Sladkého

Konferencia delegátov ukladá :
1. Prezídiu prerokovať a stanoviť prípadné zvýšenie členského pre členov LAA,
ale až potom, čo Revízna komisia LAA vykoná revíziu hospodárenia za minulé
volebné obdobie.

Termín : 28.2.2003
2. Revíznej komisii vykonať kontrolu hospodárenia LAA SR.
Termín : 31.1.2003
3. Prezídiu LAA podniknúť kroky vedúce ku informatívnemu zverejneniu Smerníc
LAA na webovej stránke LAA.
Termín : 31.12.2002
4. Vytvoriť komisiu pre novelizáciu leteckého zákona.
Termín : 28. 2. 2003
5. Komisii v zložení pp. Mensák, Setnička, Gašparovič prípravu elektronickej
podoby Cross country
Termín : 31.12.2002
6. Predsedom všetkých zväzov nominovať po 2 členoch do Komisie pre prípravu
nových stanov .
Termín : 30.11.2002
7. Predsedovi zväzu MZK+MPK určiť svojho zástupcu v Medzinárodnej komisii
pre motorové závesné a padákové lietanie pri FAI.
Termín : 31.12.2002
8. Komisii pre novelizáciu stanov LAA zverejniť návrh nových stanov na internete
Termín 31.1.2003
9. Prezídiu zvolať pokračovanie konferencie za účelom schválenia nových
stanov
Termín : 31.3.2003
10. Sekretariátu LAA rozoslať členom LAA formulár na 1% príspevok z dane.
Termín : 31.12.2002
Konferencia delegátov žiada :
Členov LAA o poskytnutie 1% zo svojich daní v prospech LAA SR.

Konferencia týmto prerušuje svoje rokovanie a bude pokračovať v svojej
činnosti najneskôr do 31.3.2003

