
Zápis zo zasadnutia Predsedníctva zväzu ZK LAA SR 

 

V Prešove 17.9.2021  
On line Whatsup: Sojka, Sladký, Plučinský, Pavelka, Valentovič  
Prizvaní: --- 
 
Program: 

1. Kontrola úloh z posledného zasadnutia 21.2.2021 
2. Vyhodnotenie sezóny 2021 a MSR za posledné obdobie. 

     - Prezentácia výsledkov kategórii pre rok 2021 
     - Reprezentačný rebríček 2022  
     - návrhy pre systém organizovania akcii a jednotlivé akcie, výhľad, pre rok 2022 

3. Vyúčtovanie poskytnutých peňazí na reprezentáciu. 
4. Návrh podpory mladých pilotov pre sezónu 2022. 

     - príspevok na súťaže MSR 
     - podpora pre ME a MS 

5. Príprava a informácie pre účasť na KD (návrhy LAA po poslednom zasadnutí Prezídia) 
     - overenie našich návrhov 

6. Ostatné 
 
 

1. Námietky na systém platenia členského a návrhy na zmenu stanov boli preberané na 

VZ zväzu. Prezídium ich zapracuje do pozvánky na KD. 

Pripomienky ku prehľadu športovej činnosti zväzu v priebehu roka 2020 boli akceptované aj 

s pridelením finančnej dotácie pre reprezentáciu. 

Bolo pripravené a uskutočnené platné Valné zhromaždenie zväzu a zvolení potrební 

funkcionári. 

Na KD bude KRK prezentovaný výsledok šetrenia odobratia kvalifikácie T.Fusgangerovi 

2. Sezóna 2021 bola ukončená s reálnymi výsledkami v jednotlivých kategóriách: 

Majstrovstvá Slovenska, započítané roky 2019, 2020,2021, publikované na 

https://www.laa.sk/majstrovstva-sr-v-zavesnom-lietani-2021/ 

Majstrovstvá Slovenska kategória Šport 2021, publikované na 

https://www.laa.sk/majstrovstva-sr-v-zavesnom-lietani-2021/ 

Pohár Nízkych Tatier, medzinárodná open súťaž, publikované na https://www.laa.sk/pohar-

nizkych-tatier-2021-2/ 

XCountry, Zvaz ZK LAA SR, publikované na https://www.xcontest.org/world/en/ranking-hg-

national:SK 

45. Internationale Hessenmeisterschaft 2021 für Drachen, FAI2 Class1, publikované na 

https://gleitfliegen.hlb-info.de/seite/45-internationale-hessenmeisterschaft-2021-

f%C3%BCr-drachen-und-gleitschirmflieger 



Na základe výsledkov MSR bola určená reprezentácia zväzu ZK takto: 

HG Class 1: Jaroslav Sojka, Ivan Plučinský, Miroslav Pavelka, Marián Csonka 

HG Class 1 Sport: Marian Dragošek, Martin Forgáč, Martin Krchnák 

Predsedníctvo v období december až február roku 2022, po ustanovení športového kalendára 

pre rok 2022, môže vykonať v tomto zložení zmeny a určiť náhradníkov. 

Systém organizovania súťaží zostáva zachovaný. Bude ale závislý od počtu organizovaných kôl. 

Preto predsedníctvo navrhuje športovej komisii do obdobia začatia novej sezóny prehodnotiť 

tento systém kôl a koeficienty GAP a FS bodovania aj v závislosti na Šport kategóriu. 

3. Do konca októbra je potrebné doručiť doklady pre vyúčtovanie z jednotlivých akcii. 

4. Predsedníctvo pre podporu lietania do budúcej sezóny navrhuje: 

• Organizovanie propagačných akcií v médiách. Predsedníctvo bude na fórach 

informovať a vyzývať členov zväzu.    Z: Sojka 

• Nájsť organizátora akcie Presnosť pristátia na Straníku. Osloviť aktívnych 

pilotov aby akciu v jarných alebo jesenných mesiacoch zorganizovali. 

Z: Valentovič 

• Športová komisia urobí analýzu počtu inštruktorov v republike a navrhne 

pilotov pre získanie tejto kvalifikácie.     Z: Sladký 

• Podpora pre MS, ME bude v nasledujúcom roku pre účastníkov súťaží FAI2, 

s cieľom, získať dostatočný počet bodov pre kvalifikovanie sa na tieto FAI súťaže 

v ďalšom období. Podpora bude finančná podľa stavu pridelených financií pre 

obdobie. 

5. Na prezídiu LAA boli schválené návrhy zmien a programu. BDelegáti budú písomne 

vyrozumený. Zápis publikovaný na stránke LAA https://www.laa.sk/wp-

content/uploads/2021/09/Zapis-zo-zasadania-Prezidia-LAA-SR-20210910.pdf 

6. Na nasledujúcom predsedníctve zväzu, predpoklad december, január, bude navrhnutý 

športový kalendár pre nasledujúcu sezónu. 

 

 

Zapísal Jaroslav Sojka  


