
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 
konaného dňa 01.03.2013 v Žiline 

 
Prítomní: Ing. Róbert Setnička, Mgr. Miroslav Jančiar, Ing. Peter Gašparovič, Ing. Ján Belan, Marek 
Jánošík, Ing. Milan Bohuš, Ing. Vladimír Krempaský, Dagmar Sekerková  
 
1.  Prezídium poveruje pracovnú skupinu v zložení: 

 
Ing. Milan BOHUŠ – vedúci pracovnej skupiny 
Ing. Miroslav ŠVEC 
Ing. Vladimír KREMPASKÝ 
Mgr. Miroslav JANČIAR 
p. Marián TURAN 

 
jednaním so všetkými relevantnými inštitúciami ohľadom pripravovanej tvorby leteckého zákona 
a pripomienkovaním návrhu nového Poverenia. 
 
Pracovná skupina sa bude snažiť, aby: 
- Poverenie zostalo v nezmenenej forme 
- v novom Leteckom zákone SR bola definovaná osobitná kategória napr. „mikroľahké lietadlá“ , do 
ktorej by spadali naše druhy LŠZ. Tieto kategórie treba zosúladiť s definíciami FAI (CIVL, SIMA) 
- boli zrušené správne poplatky pri zápise do registra LŠZ 
 
Po každom jednaní vedúci pracovnej skupiny urobí krátky zápis z jednania, ktorý uverejní v čo 
najkratšom čase na stránke LAA SR. 
 
2.  Prezídium rozhodlo, že pokiaľ chce schválené výcvikové stredisko LAA SR vykonávať výcvik 
v zahraničí, musí predložiť originál potvrdenia (súhlasu) od príslušnej organizácie zastrešujúcej 
príslušnú činnosť v danej krajine a majiteľ výcvikového strediska zabezpečí kontrolnú činnosť 
nezainteresovaným inšpektorom LAA SR na vlastné náklady.  
 
3.   Prezídium schválilo nákup tlačiarne CANON 7660 CDN v hodnote 355 € na sekretariát LAA SR. 
Nákup, doručenie a inštaláciu zabezpečí Marek Jánošík. 
 
4.  Prezídium schválilo odpredaj MZK motoru Rotax 582 (výrobné číslo 6504788), krídla pre motorové 
závesné lietanie Aeros STILL 17 (výrobné číslo 257-78631615 ), spolu s príslušenstvom (teplomer 
výfukových plynov, olejová nádržka, dotlmovač, prepadová nádrž, nastriekavacia pumpička Primer 
Kit, vrtuľa DMP – v.č.108, batéria) za sumu 1 € Ing. Milanovi Gregovi.  

Hlavným dôvodom je nedostatok finančných zdrojov na strane LAA SR, aby mohla zabezpečiť veci 
potrebné k stavbe MZK (hlavne podvozok) a k jeho sprevádzkovaniu. Vzhľadom k tomu, že Ing. Milan 
Grega mal vyššie uvedený majetok zapožičaný, dodal potrebné veci k sprevádzkovaniu a vykonával 
na ňom výcvik členov LAA SR, prezídium rozhodlo tak, ako rozhodlo. 

 
 
 
 
 
Zapísala: Dagmar Sekerková     Schválil: Ing. Róbert Setnička 


