Zápis a uznesenie z Valného zhromaždenia zväzu závesného lietania
LAA SR
(konaného 24.11.2018 v Martine, Thurzova 16)
1. Zasadnutie viedol Dušan Kalinka. Zahájenie bolo o 10:30.
2. Bola zvolená volebná komisia a zapisovateľ . Úlohou volebnej komisie v zložení: Ladislav
Géci, Marián Medvec, počas valného zhromaždenia bude zistiť počet oprávnených
voličov a dohliadať na priebeh a výsledky hlasovania. Ako zapisovateľ bol zvolený Peter
Gašparovič. Zhromaždenie odsúhlasilo, že počas zhromaždenia sa bude hlasovať iba
verejne.
3. Účastníci Valného zhromaždenia jednohlasne schválili program valného zhromaždenia.
4. Platení funkcionári LAA podali informáciu o prevádzke a stave LAA.
- Prezident LAA, Miro Jančiar, oboznámil prítomných s jeho doterajšou činnosťou.
Hovoril o rokovaniach o štartovacích plochách v národných parkoch
Kontroná a revízna komisia bývala neuznášaniaschopná. Podarilo ustanoviť novú
komisiu (Špaček, Forgáč, Brezina), ktorá už je funkčná.
Národný športový zväz leteckých športov – boli jednania s partnerskými
organizáciami mimo SNA (SFUL, SLA, LRMAS), a s ministerstvom, aby všetky letecké
športy boli rovnoprávnejšie. Koeficient prerozdeľovania štátnej dotácie na jednotlivé
letecké športy je zatiaľ veľmi nespravodlivý a rozhoduje o ňom iba SNA. Najviac
prispel Emil Červeňan.
Audit LAA zo strany Dopr. úradu SR prebehol úspešne, a aj pri porovnaní
s predchádzajúcimi auditmi je trend zlepšujúci sa.
Prezident sa nebráni kandidovaniu na funkciu prezidenta aj v ďalšom období.
- Jaroslav Fignár, nový hlavný technik LAA, ktorý bol ustanovený v septembri, sa
predstavil, a popísal niektoré svoje plány vo funkcii. Chcel by online register techniky.
Požiadavky o zmene evidencie prevádzky techniky požaduje definovať písomne.
Nebráni sa zmenám.
- Róbert Grexa, riaditeľ letovej prevádzky (RLP) LAA, sa tiež venoval záznamom
o nalietaných hodinách. Informoval o možnosti priamo exportovať tieto údaje
z online systému Xcontest.
Musí riešiť niekoľko sťažností na motorové lietanie, ale aj bezmotorové lietanie
v národných parkoch. Problémom sú niekedy veľmi striktné pravidlá národných
parkov a piloti z Poľska.
Ďalšie problémy – CTR Sliač, LZR Prešov, občasné narušenia z dôvodu nedodržania
pravidiel rádiovej komunikácie.
Chystané zmeny – TMA Košice. Slovenská časť bude mať kaskádovitý spodok, ale
maďarská časť ostane tak ako je, lebo zmeny sú legislatívne komplikované (nutnosť
prejednať v maďarskom parlamente).
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LPS a.s. bude mať na internetovej stránke aj ICAO mapu, takže nebude potrebné ju
kupovať v papierovej podobe.
Súťaž na Kráľovej holi je povolená na obdobie 5 rokov, takže netreba každý rok žiadať
jednotlivé úrady (doplňujúca informácia od prezidenta LAA).
RLP prezentoval súčasný systém vzdušného priestoru SR pomocou máp eAIP. Okrem
letiska Sliač, skoro všetky prechody na rozostup rádiových frekvencií 8.32 kHz boli
zastavené. Informácie o tom sú na webe (eAIP). Pri vlete/prelete ATZ je potrebné sa
ohlásiť rádiom. V zóne RMZ je potrebné byť na príjme. Aktivácia priestorov pre
termické lietanie – objednáva RLP (informácia sa dostane do NOTAMu) a aktivuje
organizátor súťaže (zvyčajne od 10:00 do západu slnka). Informácia o aktivácii je
dostupná na frekvencii Bratislava Info alebo na telefónnom čísle FIC Bratislava alebo
veľkého letiska. Informácia v NOTAMe neznamená, že priestor je naozaj aktivovaný.
- Výkonný tajomník LAA, Dagmar Sekerková apelovala na zvolenie takých členov do
kontrolnej a revíznej komisie LAA, u ktorých je predpoklad, že budú aj činní. Od zväzu
potrebuje aj písomnú informáciu o rebríčku pilotov v športovej reprezentácii SR. Pre
účely dotácie od štátu na športovú činnosť potrebuje od zväzu výkazy športovcov, t.j.
pilotov, ktorí majú zdokumentovanú účasť na troch súťažiach, a ak by sa dalo aj
športovcov juniorov (do 23 rokov veku). Stačí aj účasť v Xconteste.
Peniaze: na začiatku príjem za pilotné preukazy 84eur, + predchádzajúci zostatok 831
eur = 915 eur zostatok v roku 2016. Časť príjmu z 2% išiel v roku 2017 na Xcontest
(predplatené na dva roky). Zostatok v roku 2018 = 1094.83 eur
5. Správa o činnosti zväzu.
Ivan Plučinský s Dušanom Kalinkom robili prezentáciu športu na školách. Jaro Sojka sa
zaslúžil o získanie prevádzkového povolenia na súťaže v národnom parku v Nízkych
Tatrách na 5 rokov. Súťaže – 4 tasky v roku 2018, víťazi: Jaro Sojka, Ivan Plučinský,
Miro Pavelka. Jaro Sojka porozprával o súťaži v Macedónsku. Náklady na súťaž boli asi
1500 eur. Už nebude organizovať súťaž v Nízkych Tatrách. Chce sa venovať viac
aerovlekom, ktoré sa podarilo odskúšať a zaviesť.
6. Diskusia.
Juraj Sladký prezentoval návrh na platenú funkciu prezidenta LAA. Súčasná
neplatenosť tejto funkcie je pozostatkom minulosti, a neosvedčuje sa. Nie je možné
očakávať, že sa vždy nájde človek, ktorý bude s plným nasadením vykonávať túto
funkciu bez nároku na odmenu. Toto je definované v stanovách par. 16 ods. 3. a je
nutné to zmeniť.
Ivan Plučinský zdôraznil potrebu inštruktorov pre výcvik. Ďalšie bariéry a návrhy
o výcviku, hlavne výcvik pomocou navijákov spomenul Maroš Valentovič. Podľa
Dušana Kalinku je problémom nemožnosť nájsť žiakov, ktorý by boli ochotní zúčastniť
sa výcviku na dlhšie ako víkend. Podľa Ivana Plučinského nerobíme dostatočnú
reklamu v Bratislave. Podľa Mira Pavelku by častejšia účasť na zahraničných súťažiach
a viac veľkých súťaží vytvorilo lepšiu publicitu, ktorá pritiahne viac záujemcov. Ďalší
návrh z publika – spojiť sa so školami paraglídingu, bol vyvrátený Jurajom Sladkým.
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Podľa Martina Forgáča, prezentácie na youtube a leteckých dňoch nemali veľký efekt.
Prezentácie Dušana Kalinku a Ivana Plučinského na školách ukázali malý záujem
mladej generácie. Len približne dve deti z triedy mali aký-taký záujem.
Pre výcvik zahraničných pilotov platia tie isté podmienky, plus prehlásenie, že
inštruktor aj žiak vedia spolu komunikovať v nejakom jazyku.
Súťaže:
Marián Dragošek bude organizovať súťaž na Sľubici.
Súťaž v Nízkych Tatrách v 7-11 auguste, potenciálne FAI 2. kategórie, sa ešte upresní.
Deltaklub Bratislava, Miroslav Pavelka a Dušan Kalinka budú organizovať spoločnú
súťaž na Straníku, Zobore, Martinských holiach, a Donovaloch.
Všetky termíny sa upresnia do 15. januára.
Všetky smernice sa musia prepracovať do spoločnej podoby smerníc LAA aby mohli
byť schválené v rovnakom čase.
Jaroslav Sojka navrhuje športovej komisii, aby v športovom poriadku bolo zmenené
ustanovenia o 1000 bodoch, nominálny čas zmenený z 2h na 1.5h, a parametre by
mali byť možné rôzne pre jednotlivé súťaže počas toho istého roka.
7. Voľba predsedníctva zväzu ZL. Predsedom zväzu bol zvolený Dušan Kalinka. Predseda
zväzu je zároveň členom prezídia LAA. Za podpredsedu zväzu ZL bol zvolený Peter
Gašparovič. Podpredseda zväzu je zároveň druhým členom v prezídiu LAA za zväz. Za
ostatných členov predsedníctva zväzu boli zvolení Jaro Sojka, Ivan Plučinský, Martin
Forgáč.
8. Za ďalších delegátov zväzu (popri členoch predsedníctva) na konferenciu LAA boli zvolení
Marián Csonka, Eduard Dropko, Maroš Valentovič, Marián Medvec, Stanislav Janči.
Náhradníci sú Pavel Holuša, Martin Krchňák.
9. Za kandidátov pre členstvo v KRK LAA boli zvolení Martin Forgáč, Ivan Plučinský.
10. Podpora kandidatúry Miroslava Jančiara za prezidenta LAA prítomnými členmi zväzu bola
zistená hlasovaním.

Príloha: Priebeh a výsledky hlasovaní
Počet prítomných členov zväzu: 23. Počet hostí: 4 (fukcionári LAA.)
Počet oprávnených voličov: 23 ( potrebný nadpolovičný počet hlasov = 12 ).
Prvé hlasovanie o 15:19
I.

Voľba predsedu zväzu. Navrhnutý Dušan Kalinka.
Za: 20
Proti: 2
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 1
II. Voľba druhého člena prezídia. Navrhnutý Peter Gašparovič.
Za: 20
Proti: 0
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Zdržalo sa:2
Nehlasovali: 1
III. Návrh nových členov predsedníctva zväzu: Sojka, Plučinský, Forgáč.
Za: 22
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 1
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)
IV. Voľba delegátov na konferenciu delegátov:
Marián Csonka, Eduard Dropko, Maroš Valentovič, Marián Medvec, Stanislav Janči
Za: 22
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 1
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)
V. Voľba náhradníkov na konferenciu delegátov:
Pavel Holuša, Martin Krchňák
Za: 22
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 1
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)
VI. Voľba KRK:
Martin Forgáč, Ivan Plučinský
Za: 22
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 1
(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne)
VII. Hlasovanie o vyjadrení podpory kandidatúry Mira Jančiara za prezidenta LAA:
Za: 20
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 3

Zapísal: Peter Gašparovič
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Schválil: Dušan Kalinka

