
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZVÄZU PARAGLIDINGU

LAA SR

konanej 14.8.2021

(autokemping Trusalová)

I. OTVORENIE

Valnú  hromadu  zahájil  predseda  zväzu  Marek  Jánošík (privítanie  zúčastnených,  otvorenie,

prednesenie programu).

II. VOĽBA ZAPISOVATEĽA, VOLEBNEJ KOMISIE a OVEROVATEĽA ZÁPISU

Zapisovateľom bol navrhnutý: Marek Jánošík

Volebná komisia bola navrhnutá: Ivan Kišš, Martin Fajna, Miroslav Matovič

Overovateľom zápisu z VZ bol navrhnutý: Miroslav Jančiar

Zhromaždenie súhlasilo s návrhmi jednomyseľne.

III. ZHRNUTIE ČINNOSTI z viacerých hľadísk

Príhovor hlavného RLP LAA SR Róberta Grexu:

- používanie stránky lps.sk, čítanie správ NOTAMu, informácie o zmenách v ICAO mape

SR

Príhovor hlavného technika LAA SR Jaromíra Fignára:

- prednesenie štatistiky LŠZ evidovanej LAA, zhrnutie problémov pri vypisovaní dokumen-

tov

Príhovor predsedu zväzu PG Mareka Jánošíka:

- prezentácia nových funkcií na stránke laa.sk a vyhodnotenie prieskumu prebiehajúceho

pred VZ na stránkach laa.sk

Zhromaždenie vzalo správy na vedomie
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IV. DISKUSIA

V diskusii boli preberané otázky od zúčastnených členov ale aj postrehy zaslané v ankete.

1.   evidencia pilotov na serveri XContest  

Diskutovalo sa o systém fungovania a prihlasovania letov na server xcontest.org/slovakia kde fi-

gurujú aj členovia bez zaplateného členského, prípadne s vymyslenými údajmi. Bol daný návrh

aby ŠK vždy k 1.6. danej sezóny deaktivovala takýchto pilotov zo súťaže.

Návrh bol prijatý v pomere 17 / 2 / 0

2.   písomné prihlášky na kandidátsku listinu do volieb  

Bol prediskutovaný návrh na možnosť členov prihlásiť sa do funkcie a zapísať sa na kandidát-

sku listinu aj pri osobnej neúčasti na základe písomnej prihlášky s uvedením mena, čísla člen-

ského preukazu, funkcie a vážneho dôvodu. Závažnosť dôvodov osobnej neúčasti posúdi aktu-

álne VZ hlasovaním a môže kandidáta vyradiť.

Návrh bol prijatý v pomere 19 / 0 / 0

Podnety a otázky z ankety (vybraté témy) formou Ot-otázka / Od-odpoveď:

Ot:  Schváliť  možnosť  kandidatúry  neprítomnej  osoby  ak  vopred  vyjadrí  súhlas  písomne  a

prítomní na VZ takú kandidatúru schvália.

Od: Prediskutované a schválené s podmienkami.

Ot: Je možné zrušiť nutnosť 2-ročnej lekárskej prehliadky 2. triedy pre pilotov MPK ? Robí sa

preto niečo konkrétne ? Ak áno s akým výsledkom ? Aká je perspektíva na zmenu ? Po 50-tke

je nutné toto absolvovať 1x ročne .... Bude sa i toto prejednávať ? .... zrušenie, alebo zmena na

2 roky, alebo nebude sa prejednávať ? Ak nie, prečo ?

Od:  Toto je skôr otázka na VZ zväzu MPK, ale i napriek tomu: Táto téma je vysvetľovaná a

diskutovaná na každom kroku.  Vzhľadom na doterajšie  skúsenosti  s  postojom Dopravného

úradu k tejto otázke nepredpokladáme zmenu.

Ot:  Aktualizovať  zoznam  oficiálnych  -  stále  funkčných  a  dostupných  technikov  PK  pre

každoročné vykonávanie technických prehliadok. Technikov je málo a takisto nemajú dosť času

a je to obtiažne nájsť niekoho. V mojom prípade, chcel by som vedieť kontakty ja fungujúcich

technikov pre Bratislavu a blízke okolie.
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Od:  Zoznam aktuálnych technikov  a  tak  isto  aj  inštruktorov  a  inšpektorov  sa nachádza na

stránke www.laa.sk v menu „Administratíva lietania“ 

Ot:  Určite by som mal záujem o online VZ ak je to teda možné.

Od:  Bolo to predmetom diskusie, ale platné VZ online by bolo pravdepodobne časovo a organi-

začne náročné. Zatiaľ sa neuvažuje o VZ online, prípadne by bol zabezpečený len audiovizuál-

ny prenos z VZ.

Ot:  PG frekvencia, ďalšie možnosti na získavanie financií pre PG zväz, marketing, stretávanie

členov na regionálnej úrovni, nová kategória do xcontest pre začínajúcich pilotov "rozlety" ako

majú v ČR... atď.

Od:  Oficiálna frekvencia v 2m pásme pre naše lietanie už bola predmetom diskusií s telekomu-

nikačným úradom. Je to stále rozpracovaná téma a zatiaľ nie je ukončená. Čo sa týka financií,

marketingu a stretávania pilotov nevieme čo tým navrhovateľ myslí. Nová kategória do súťaže

XContest môže byť prejednaná novou ŠK.

Ot:  (skrátená verzia) Tandemové licencie, podmienky na získanie pilotného preukazu skupiny 

PK-T, tandemové lietanie v nebezpečných podmienkach.

Tento podnet som podal preto, lebo som sa dopočul, že niekto si chce kúpiť tracklog aby splnil 

podmienky na získanie Tandemu. Áno. Aj takéto sa tu deje! 

Od:  Boli  vysvetlené podmienky na získanie pilotného preukazu PK-T.  Bola diskusia na túto

tému, ale zatiaľ nebol vyvodený konkrétny záver.

Ot:  Úprava letových priestorov pretože sú dosť obmedzujúce.

Ot:  Pokúsiť sa upraviť max. letovú výšku tak, ako to je napr. v ČR na 2900m.

Ot:  Možnosť vyňatia LŠZ zo zákazu lietanie v pásme ochrany od 3 vyššie a v národných 

parkoch. 

Od:  Tieto témy sú predmetom skoro každej diskusie. Situácia na Slovensku v komunikácii s

úradmi nie je jednoduchá a nie je v kompetencii LAA SR zaviesť takéto zmeny. Neznamená to,

že naše vedenie nerobí v tomto smere žiadne kroky.

Ot: Návrh na znovu obnovenie tolerancie prekročenia povolenej výšky letu, nulová tolerancia je

v  niektorých  prípadoch  doslova  nebezpečná.  V  niektorých  podmienkach  je  veľmi  ťažké  ju

dodržať. 
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Od:  Nulová tolerancia bola zrušená lebo neexistuje žiadna zákonná úprava ktorá by toleranciu

povoľovala. 

Ot: (skrátená verzia) Navrhujem "pokutu" za prekročenie termínu lekárskej prehliadky a 

technickej prehliadky, keď už takéto opatrenie je, posunúť o 1 mesiac po termíne. Pretože takto 

sa každý nasledujúci termín o niekoľko dní skracuje. Treba nejaké preklenovacie obdobie.

Od:  Tento návrh bol prediskutovaný a VZ sa zhodlo, že aktuálny stav je vyhovujúci a i napriek 

možnému skracovaniu termínov platností preukazov nebudeme navrhovať zmenu. 

V. NÁVRH NA ZMENU NÁVRHU KANDIDÁTOV DO FUNKCIÍ

Členom boli predstavené volené funkcie a vysvetlené ich povinnosti.

Predseda zväzu navrhol zmenu k návrhu kandidátov do funkcií zväzu vo voľbách tak, že sa

kandidáti v prípade záujmu budú samostatne zapisovať k jednotlivým funkciám na kandidátsku

listinu. Zároveň bol prednesený návrh aby sa na kandidátsku listinu mohli napísať aj členovia,

ktorí svoj súhlas s kandidatúrou zaslali písomne s dôvodom osobnej neúčasti.

Zhromaždenie súhlasilo s návrhom jednomyseľne.

VI. VOĽBY

Marek Jánošík predniesol návrh na zlúčenie športovej komisie a predsedníctva a aby funkciu

ŠK vykonávalo predsedníctvo. Nakoľko v minulom volebnom období funkciu v predsedníctve aj

v ŠK vykonávali tí istí členovia a predpoklad pre ďalšie obdobie nie je iný, nie je nutné toto deliť.

Návrh bol prijatý jednohlasne. 

1. Návrhy na prezidenta LAA SR  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Miroslav Jančiar 19

Na KD bude zväz navrhovať do funkcie prezidenta LAA Miroslava Jančiara.

2. Voľba predsedu zväzu PG  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Marek Jánošík 19
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3. Voľba členov predsedníctva zväzu PG (ŠK)  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Tomáš Kuník 14

Emil Červeňan 18

Patrik Daniš 11 (11)

Peter Vyparina 5

Jaroslav Jandúch 11 (8)

Róbert Kaučárik 14

Nakoľko dvaja členovia získali rovnaký najnižší počet hlasov, prebehla priama voľba medzi 

týmito dvoma kandidátmi. V priamej voľbe získal vyšší počet hlasov Patrik Daniš.

ZÁVER: novozvolení členovia predsedníctva zväzu PG budú pôsobiť v zložení

Predseda: Marek Jánošík

Členovia: Emil Červeňan, Patrik Daniš, Tomáš Kuník, Róbert Kaučárik

Náhradník: Jaroslav Jandúch

4.  Voľba členov Kontrolnej a     revíznej komisie LAA SR za zväz PG  

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Bednarčík Pavel 19

Tomáš Kuník 19

Za členov KRK budú navrhovaní na KD: Bednarčík Pavel, Tomáš Kuník

5. Voľba delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR z     členov zväzu  

Pozn.  na konferencii  delegátov  zastupuje  každý zväz 10 delegátov,  z ktorých polovicu  tvorí

predsedníctvo zväzu a druhú polovicu volení kandidáti, vrátane dvoch náhradníkov.

Navrhovaní: Počet získaných hlasov:

Ivan Kišš 19

Martin Fajna 19

Miroslav Matovič 19

Jurišič Miloš 19

Andrej Legutký 18 - náhradník

Briatka Pavel 19
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VII. ZÁVER

Valné  zhromaždenie  zväzu  padákového  lietania  zo  dňa  14.8.2021 bolo  uznášania

schopné. Voľby do funkcií prebehli bez problémov a nebol podaný žiadny protest. Členovia boli

vyzvaní na aktívnejšie zapájanie sa do činností organizácie. V diskusii zaznelo mnoho  zaují-

mavých ale aj menej podnetných návrhov.

Marek Jánošík  

zapisovateľ    

Miroslav Jančiar 

overovateľ zápisu
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