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Vážení piloti a pilotky,

najprv by som Vám chcel vysvetliť aktuálnu situáciu ohľadom Valného Zhromaždenia a vecí s tým

súvisiacich.

Najvyšším orgánom LAA SR je  Konferencia  Delegátov a uznesenia spravené na stretnutí  KD sú

záväzné pre všetky  orgány, všetkých funkcionárov v rámci LAA SR a všetkých jej členov. Každý

zo zväzov môže na KD vyslať 10 svojich zástupcov. VZ je najvyšším orgánom každého zväzu LAA

SR (aktuálne máme 4 zväzy).  Na  VZ sumarizujeme predošlé obdobie,  prezentujeme plánované

veci,  dohadujeme sa čo by bolo vhodné spraviť pre našich členov a tieto záujmy potom ďalej

prezentujeme a presadzujeme na KD LAA SR. 

KD, VZ a voľby do funkcií sa konajú každé dva roky (v prípade priaznivých podmienok). VZ malo

byť na jeseň 2020, ale pandemická situácia a obmedzenia nám nedovolili  zákonne spraviť  VZ.

Nakoľko sa obmedzenia už uvoľnili, sme prinútený zvolať VZ aj v tomto pre nás aktívnom-letovom

období aj za cenu možnej nižšej účasti, nakoľko KD je naviazaná na VZ zväzov.

Podľa stanov LAA SR je predsedníctvo zväzu tvorené predsedom a ďalšími dvoma členmi (1+2). V

našom zväze PG máme aj niekoľko iných funkcií a je vhodné aby tieto funkcie zastával čo najväčší

počet  rôznych  členov.  Zaužívané  máme  5  členov  predsedníctva  (1+4)  a  5  ďalších  členov

zastupujúcich zväz na KD – to je tých 10 spomenutých vyššie. Ďalej 5 členov športovej komisie, a

1 člen kontrolnej a revíznej komisie (KRK).

A ako sa stať jedným z týchto zástupcov nášho zväzu?

Je to jednoduché. Stačí prísť na VZ, zapísať sa na kandidátsku listinu a byť zvolený zúčastnenými

členmi na VZ. Kandidovanie do funkcií zväzu nie je len pre „staré páky“, ale radi privítame

medzi nami aktívnych nových členov. Doba nie je priaznivá a len veľmi málo ľudí je ochotných

robiť niečo aj pre iných.
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POZVÁNKA na VZ

Pozývame Vás na valné zhromaždenie zväzu padákového lietania, ktoré sa uskutoční dňa 14.8.2021

(sobota) od 10.00 hod. v autokempingu Trusalová, pri Martine (www.atctrusalova.sk).

Valného zhromaždenia a volieb sa môžu zúčastniť všetci členovia zväzu s uhradeným 

riadnym členským príspevkom pre rok 2021.

Program (časy sú orientačné) :

14.8.2021 (sobota)

10:00 - zahájenie, voľba zapisovacej komisie

10:30 – 12:30 - príhovor prezidenta LAA Miroslava Jančiara

- príhovory Roba Grexu a Jara Fignára

- priestor pre diskusiu ( prípadné návrhy do diskusie prosím poslať aj vopred )

13:00 – 14:00 - obed

od 14:00 - pokračovanie diskusie

- voľba členov do funkcií zväzu

Teším sa na stretnutie s Vami a dúfam v hojnú účasť aj vzhľadom na podmienky a termín.

za predsedníctvo

predseda zväzu PG

Marek Jánošík

predsedapg@laa.sk

0905708813
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