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On line: Gašparovič, Sojka, Plučinský, Forgač 

 Prizvaný Dragošek Marian 

1. Prezentácia zväzu ZL a manažment časti stránky LAA 

Predsedníctvo zväzu dostalo podnety od členov zväzu pre samostatné manažovanie informácii zväzu 

ZL na stránke LAA. Táto stránka je vhodne rozdelená pre zväzy a pokiaľ to bude technicky možné 

chceme si tieto informácie publikovať samostatne za náš zväz. Uznávame aj výkonnú úlohu 

sekretariátu a toto publikovanie navrhujeme robiť až po overení správnosti a legistívnosti 

sekretariátom. 

Marian Dragošek, ako znalý tejto technológie a problematiky toto skonzultuje s oficiálnym správcom 

stránky a dohodne podmienky fungovania so sekretariatom. Písomne emailom informuje o výsledku 

Predsedníctvo zväzu. 

      Zodpovedá: Marian Dragošek 

2. Návrh rozpočtu pre konanie kola súťaže MSR 

Vzhľadom na možnosť čerpania finančných prostriedkov pre reprezentáciu SR, predsedníctvo berie 

na vedomie rozpočet nákladov pre jedno kolo súťaže MSR s výhľadom pre sezónu 2021. 

 

Návrh rozpočtu pre kolo MSR 2021 
 

Návrh rozpočtu pre súťaž 

Pohár Nízkych Tatier 

Náklady pilota   Náklady pilota  

Doprava km 400  Doprava km 300 

Doprava cena 40 €  Doprava cena 30 € 

Štartovné 15 €  Štartovné 50 € 

Doprava na štart 8 €  Doprava na štart 10 € 

Ubytovanie 15 €  Ubytovanie 15 € 

Strava 12 €  Strava 12 € 

Počet dní 2021 
13 

 Počet dní PNT 
5 

Celkom 510 €  Celkom 265 € 

     

Predpoklad pilotov SR 12  Predpoklad pilotov SR 15 

Náklady štartovné 180 €  Náklady štartovné 750 € 

 

Predsedníctvo schvaľuje preplatenie štartovného pre účasť na kole MSR vo výške 15 Eur na pilota. 

Podmienkou je registrácia a účasť na súťažnom kole a rozhodnutie Predsedníctva o príspevku na 

konci sezóny. 

Prostriedky budú vyúčtované na konci roka podľa predloženej evidencie organizátormi a príspevky 

budú vyplatené pilotovi. Tento príspevok je viazaný na množstvo prostriedkov zväzu ZL v čase 

vyúčtovania. 

V prípade že organizátor zohľadní náklady vo svojich výdajoch a bude žiadať o preplatenie 

nákladov súťaže, bude toto zohľadnené vo výške príspevku pre pilota. 



Hanggliding SR  

3. Kontrola zápisov minulých zasadnutí 

Zo zápisu 18.9.2020 o reprezentačnom rebríčku, predsedníctvo konštatuje splnenie úlohy. 

 

 

 

Zapísal: Sojka 

Overil: Forgáč 


