
V Prešove 21.2.2021 

On line: Kalinka, Gašparovič, Sojka, Plučinský, Forgač,  

Prizvaní: Geci, Pevelka, Dragošek 

 

Pripomienky a námietky predsedníctva zväzu ZL k zápisu Prezidia LAA SR zo dňa 12.2.2021 

Adresované všetkýmn členom Predsedníctva a členom administratívy LAA SR 

 

Vzhľadom na obsah podaných informácii prostredníctvom vášho zápisu z Prezidia LAA podávame 

námietky ku obsahu a upresňujeme zle interpertované informácie. Žiadame Prezídium a Prezidenta 

LAA o vysvetlenie a nápravu. 

1. K bodu zápisu 1/ 

 Zvaz závesného liatenia a jeho predsedníctvo, napriek absencie účasti našich dvoch členov na 

Prezídiu LAA nie je nefunkčné. Od jesene riešime obsah športového kalendára tohoto roku a len kvôli 

dezinformáciam, zo strany sekretariátu, sa naše zaslané informácie ku súťažiam, nedostali na vaše 

piatkové zasadnutie. Keďže bol on line zúčastnený aj prededa zväzu Dušan Kalinka, mohol priamo aj 

na mieste prezentovať náše zámery reprezentácie, na účasť Majstrovstiev sveta a športový kalendár 

zväzu pre rok 2021. Aj napriek správam cez chat počas online prenosu, že sme kalendár poslali, ste 

toto ignorovali. 

 Našu aktivitu zväzu a predsedníctva vieme dokladovať emailovou komunikáciou: 

 12.1.2021 výzva D.Kalinku na zverejnenie športového kalendára, podľa podkladov emailu zo 

sekretariatu. 

 19.1.2021 konzultáci J.Sojka s RLP o možnosti organizovania súťaží vzhľadom na stav 

poverenia a definíciu štartovacej plochy LAA 

 30.1.2021 odsúhlasenie zámeru a kalendára zahraničných súťaží predsedníctvom zväzu 

(telefonicky, online, záznamom na fore ZL), vrátane účasti dvoch až troch pilotov 

 30.1.2021 odsúhlasenie zámeru a kalendára domácich súťaží predsedníctvom zväzu 

(telefonicky, online, záznamom na fore ZL) 

 5.2.2021 zaslanie rozpočtu D.Kalinkovi pre majstrovstvá sveta 2021 Kruševo 

 8.2.2021 zaslanie športového kalendára R.Grexovi, a na sekretariat (zatiaľ nepotvrdené 

zlyhanie emailovej pošty) 

 Námietka: 

  Zaplatenie členského poplatku 3 Eur nezbavuje člena zväzu jeho povinností vo zväze. 

  V stanovách a Orgainizačnom poriadku (OP) je uvedená povinnosť sekretariátu viesť 

evidenciu zväzov. Ako je možné, že bolo predsedníctvo v tak závažnom bode našej činnosti, ako je 

reprezentácia, pripravené bez podkladov od všetkých zväzov? 

  Ako je možné že sa športový kalendár a iné športové aktivity podmieňujú schválením 

sportovou komisiou? Kde a ako je definované športová komisia? Ani stanovy ani OP toto nedefinujú. 

Vždy to bola záležitosť Predsedníctva zväzu. V prípade Zväzu ZL to bolo v zápise valnej hromady. Až 

zápis z predsedníctva LAA v októbri píše že je potrebná nejaká administratíva kvoli príspevkom na 

repre. Informácie o tomto ale neboli dostatočne prenesené na zväzy a zvlášť kvôli absencii účasti na 

náš zväz. 



  Kde a ako sa zverejnili zápisy ostatných zväzov? Ako je možné že toto sa doteraz 

nedialo ani v minulých rokoch? Ako je možné že sekretariát, nás na tieto formálne dôležité veci, 

neupozornil? Vyplýva mu to priamo z organizačného poriadku.  

  Prezident a sekretariát zodpovedajú za chod LAA. Preto mali včas získať v týchto 

veciach informácie od predsedníctva zväzu. Naviac keď boli zjavné informácie že sa niekde stala 

komunikačná chyba. 

2. K bodu zápisu 10/ 

 Predsedníctvo zväzu ZL je proti navrhovaným zmenám. Členstvo v LAA je definované 

stanovami LAA. Tie schvaľuje vrcholný orgán LAA. Organizačný poriadok nemôže meniť podmienky 

členstva v organizácii, riešiť to mimo Valné zhromaždenie.  

  Sme toho názoru že členstvo a účasť v organizácii nemôžme členovi zobrať tým že 

prestane lietať. Prestane z rôznych dôvodov, že si zaplatí len udržiavacie členstvo, úraz, dôchodok, 

fyzické sily, to všetko nemení schopnosť človeka rozumieť lietaniu, technike a organizácii. Predsa 

funkcionári sú volení a zastupujú skupinu, zväz. Toto nie je správne a právne riešenie. 

3. K bodu zápisu 13/ a 14/ 

 Predsedníctvo zvazu má námietku k obsahu informácii, lebo zväz nebol informovaný o 

možných reprezentačných aktivitách pre rok 2021.  

  Toto sú tak vážne veci pre naše lietanie že nie je možné tieto informácie šíriť ústnym 

(telefonickým) podaním. V prípade že zástupcovia zväzu neboli prítomní na Prezídiu lAA, mal to 

sekretariát riešiť písomnou formou na Presdedníctvo zväzu. 

  V samotnom zápise, stanovách aj OP sa píše o orgánoch zväzu a výkonná zložka LAA 

sekretariát toto ignoruje? 

4. Predsedníctvo zväzu má námietku voči udeleniu trinásteho platu sekretariátu v situácii, kedy je 

rozpočet LAA v zlom až kritickom stave. Žiadame prezidenta o príslušné zdôvodnenie. 

5. Predsedníctvo zväzu má námietku že v prehľade športovej činnosti LAA nie je zahrnutý náš zväz ZL. 

Aj napriek tomu že sme organizovali Majstrovstvá republiky aj súťaže s medzinárodnou účasťou. 

6. Predsedníctvo zväzu žiada Prezidenta a RLP LAA o vysvetlenie situácie s pridelením kvalifikácie 

T.Fusgangerovi bez vedomia inšpektora zväzu ZL.  

 Toto považujeme za porušenie stanov, kde sa všetky veci patriace pilotovi a lietaniu, riešia 

cez inšpektora zväzu. Respektíve po preštudovaní Stanov a OP sme toho názoru, že je to tak 

nedostatočne zadefinované, že v každom prípade tu musí byť reakcia inšpektora a RLP toto nemôže 

obísť alebo nadradením riešiť mimo tento zväzový inštitút. 

7. Vzhľadom na fakt že p.Gašparovič a D.Kalinka rezignovali na post člena prezídia LAA, bude zvaz ZL 

fungovať aj naďalej v pôvodnom zložení. Zastupovanim na prezídiu LAA je poverený člen 

predsedníctva J.Sojka a jeho možným zastupovaním I.Plučinským alebo iným členom predsedníctva 

zväzu pokiaľ to  bude nevyhnutné. O tomto rozhodlo predsedníctvo zväzu 19.2.2021. O tomto bude 

na sekretariát doručený riadny zápis z online zasadnutia. Žiadame sekretariat o zasielanie ďalšej 

korešpondencie na adresy všetkých členov predsedníctva zväzu.  

  

Za Predsedníctvo zväzu ZL Jaroslav Sojka 


