
Zápis z Konferencie delegátov LAA SR,
konanej v Žiline dňa 28.03.2015

Prítomní – 33 delegátov + 3 hostia – viď prezenčná listina

Konferenciu delegátov LAA SR viedol jej prezident Ing. Miroslav Švec. Delegáti schválili program 
konferencie v nasledovnom znení:
1. Voľba zapisovateľa a členov komisií
2. Správa Prezidenta LAA SR
3. Správa Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR
4. Správa Riaditeľa letovej prevádzky LAA SR
5. Správa Hlavného technika LAA SR
6. Zmena Stanov LAA SR
7. Diskusia
8. Voľba Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR
9. Voľba prezidenta LAA SR
10. Uznesenie Konferencie delegátov LAA SR zo dňa 28.03.2015

1. Voľba zapisovateľa a členov komisií

Za zapisovateľa bola zvolená  Dagmar Sekerková
(Za: 33 / Proti:0 / Zdržali sa: 0)

Návrhová komisia: Marián Adame, Róbert Setnička, Marián Bošanský
(Za: 33 / Proti: 0 / Zdržali sa: 0)

Volebná a mandátová komisia: Ivan Pestún, Patúš Pavlík, Štefan Granec
(Za: 33 / Proti:  0 / Zdržali sa: 0)

2. Správa Prezidenta LAA SR o činnosti LAA SR za obdobie 2013-2014  – rast organizácie,
najväčší zväz PG, najväčší nárast PK, MPK, hodnotenie rozpočtu, ktorý je vyrovnaný a posledný
rok  mierne  ziskový,  vyslovil  spokojnosť  s  prácou  zamestnancov,   k  zmenám predpisov  došlo
minimálne, k zmenám priestoru došlo – členovia boli informovaní, zmena výzoru stránky LAA a jej
pravidelné  dopĺňanie,  nová  databáza  LAA SR,  notifikácie  z  nej,  spravodaj,  prezentácia  LAA
navonok – príspevky v TV a nie iba negatívne, v roku 2013 schválený príspevok 996€ na reláciu
Piloti, v roku 2013 príspevok na túto reláciu prezídium neschválilo, link na poslednú reláciu z roku
2013, žiadosť na príspevok na repre – vysvetlenie, prečo sme neobdržali  žiadne financie – MŠ
nedodalo kľúč prerozdelenia pridelených financií, ktorý je potrebný k prerozdeleniu

3. Správa Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie – Zápis Kontrolnej revíznej komisie zo dňa
14.03.2015 – príloha č.1

4. Správa RLP LAA SR – príloha č.2

5. Správa HT LAA SR – príloha č.3

6. Diskusia

- otázka, či platí naše zákonné poistenie pri lietaní na českých, keď majú poistenie aj technický
preukaz – podľa znenia našej poistnej zmluvy áno
- informácia o avizovanej zmene v systéme prideľovania financií z MŠ SR – keďže zatiaľ nie sú



známe žiadne informácie, o tejto téme sa musí informovať prezídium LAA SR priamo na MŠ SR
- lietanie v okolitých krajinách – tak, ako platí na území SR, že každý cudzinec, ktorý chce lietať
nad územím SR musí mať povolenie od Dopravného úradu SR, tak treba predpokladať, že je to i v
ostatných krajinách, mimo ČR. S Rakúskom je rozbehnuté jednanie o tom, že by mohli uznávať na
še doklady, no keďže my sme iba poverená organizácia, toto jednanie prebieha medzi Dopravným
úradom a  rakúskym aeroklubom.  V čo  najkratšom čase  sa  budú  posielať  dopisy  na  poverené
organizácie, ktoré majú v správe naše druhy LŠZ, ako je to s lietaním v ich krajine.
- Ing. Miroslav Švec informoval prítomných delegátov o tom, že pripravuje oblet SR pre MPK a o
jednaní ohľadom možnosti prezentácie LAA SR na festivale Pohoda 2015

7. Zmena stanov LAA

§12 Pôsobnosť Konferencie delegátov LAA SR:
Bod 1. Konferencia delegátov LAA SR schvaľuje:
písm. a) stanovy LAA SR a ich zmeny
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

§20 – Pozastavenie členstva 
- staré znenie vymazať a nahradiť nasledovne:
§ 20 Obmedzenie práv a povinností člena
Člen LAA SR, ktorý je v pracovnom pomere k LAA SR, nemá právo voliť a byť volený do orgánov
zväzov a orgánov LAA SR. Pozastavuje sa jeho členstvo v orgánoch zväzov a v orgánoch LAA SR.
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

Zriadenie funkcie Viceprezidenta LAA SR
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

Viceprezidenta LAA SR volí Konferencia delegátov LAA SR
(Za: 2 / Proti: 30 / Zdržali sa: 1)

Viceprezidenta LAA SR volí Prezídium LAA SR
(Za: 31 / Proti: 1 / Zdržali sa: 1)

Spôsob aktivácie prezidenta -  Viceprezident LAA SR vykonáva funkciu Prezidenta LAA SR  v
prípade neschopnosti Prezidenta LAA SR vykonávať svoju funkciu.
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

§17 Prezident LAA SR
- zmeniť nasledovne

§17 Prezident LAA SR a Viceprezident LAA SR

a) Prezident LAA SR
1. Vedie rokovania Prezídia LAA SR
2. Zvoláva Konferenciu delegátov  LAA SR a vedie jej rokovanie.
3. Menuje a odvoláva funkcionárov LAA SR po schválení Prezídiom LAA SR.
4. Uzatvára, mení a ukončuje pracovný pomer zamestnancov LAA SR po schválení Prezídiom LAA
SR.



5. Zastupuje a reprezentuje LAA SR.

b) Viceprezident LAA SR
Viceprezident LAA SR vykonáva funkciu Prezidenta LAA SR  v prípade neschopnosti Prezidenta
LAA SR vykonávať svoju funkciu.
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

§16 Prezídium LAA SR
- doplniť bod 5 písmeno a) volí  Viceprezidenta LAA SR
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)
- bod 5 písmeno e) vypustiť
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)
- bod 5 písmeno f) zmeniť na
Navrhuje rozpočet LAA SR.
(Za: 31 / Proti: 0 / Zdržali sa: 2)
- doplniť bod k) nasledovne:
Volí Viceprezidenta LAA SR z členov Prezídia LAA SR dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov
členov Prezídia LAA SR.
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)
-doplniť písmeno l) nasledovne:
Rozhoduje o začatí  a  ukončení  výkonu funkcie  Prezidenta LAA SR Viceprezidentom LAA SR
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Prezídia LAA SR.
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

Návrh, aby bola funkcia Prezidenta LAA SR platená
(Za: 5 / Proti: 19 / Zdržali sa: 9)

§7 Právomoci orgánov zväzu
- bod 2 písmeno nasledovná zmena
Navrhovanie funkcionárov zväzu v súlade s organizačným poriadkom zväzu z členov zväzu
(Za: 1 / Proti: 26 / Zdržali sa: 6) 

8. Voľba Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR
Navrhnutý Ing. Karol Accipiter
(Za: 19 / Proti: 0 / Zdržali sa: 14)

9. Voľba Prezidenta LAA SR
Mgr. Miroslav Jančiar – 21 hlasov
Ing. Miroslav Švec – 11 hlasova
Zdržali sa: 1

10.  Návrh,  aby  o  výške  členských  príspevkov  na  obdobie  nasledujúcich  dvoch  rokov
rozhodovalo Prezídium LAA SR
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržal sa: 1)

11. Uznesenie Konferencie delegátov LAA SR zo dňa 28.03.2015
(Za: 32 / Proti: 0 / Zdržali sa: 1)

Zapísala: Dagmar Sekerková Schválil: Mgr. Miroslav Jančiar



Príloha č.1
Zápis z kontroly revíznej komisie zo dňa 14.03.2015.

Miesto konania: kancelária LAA SR, Framborská 58, Žilina

Revízna komisia: Ing. Vlastimil Hloušek – predseda KRK LAA SR
     Ing. Róbert Setnička – člen KRK LAA SR
     Ján Lacúch – člen KRK LAA SR

      

Za LAA SR: Dagmar Sekerková – výkonný tajomník LAA SR

Kontrola bola zameraná na:
 vedenie účtovníctva LAA SR za roky 2013 a 2014
 spôsob použitia finančných prostriedkov z poukázaných 2% z dane príjmov za rok 2012, 2013
 ochrana osobných údajov členov
 rozpočtovú disciplínu LAA SR
 vyradenie majetku LAA SR  - viď vyraďovací protokol

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2013, a to:

Bankové výpisy  001 – 12 (Bežný účet) 01 – 12 (Fondový účet)
Pokladničné doklady PP100001 – PP100031 VP1300001- VP1300050
Prijaté  faktúry 01-50
Mzdová evidencia
Evidencia majetku
Ochrana osobných údajov členov LAA SR

Fyzicky boli skontrolované nasledovné doklady v evidencii za rok 2014, a to:

Bankové výpisy  1 – 12 (Bežný účet) 1 – 12 (Fondový účet)
Pokladničné doklady PP10001 – PP10042 PV140001-PV140063
Prijaté  faktúry 01 - 60
Mzdová evidencia
Evidencia majetku
Ochrana osobných údajov členov LAA SR

Záver:

KRK konštatuje, že:

-  bod  1.  odporúčania  z  KRK zo  dňa  09.03.2013  (kurz  podvojného  účtovníctva  pre  neziskové
organizácie) nebol splnený, dôvodom je opätovné neuskutočnenie takého kurzu v okolí. Vzhľadom
k tomu, že tento kurz by mal prebehnúť v apríli 2015 v Bratislave, KRK odporúča Výkonnému
tajomníkovi zúčastniť sa tohto kurzu. Taktiež odporúča prehodnotiť účtovný program a v prípade,
že  bude k dispozícií účtovný program vhodný pre neziskové organizácie, ho zakúpiť.

 - účtovníctvo LAA SR, vedené p. Dagmar Sekerkovou,  je vedené v zmysle zákona o účtovníctve
č.431/2002  Z.z.  a v znení  neskorších  predpisov  a je  vedené  správne,  úplne,  preukázateľne,



zrozumiteľne a zaručuje trvanlivosť účtovných záznamov. KRK odporúča kopírovať pokladničné
doklady vytvorené na termocitlivom papieri z dôvodu zachovania ich čitateľnosti.

-  vplyvom nárastu členskej základne stúpli príjmy a výdavky LAA SR a finančné prostriedky boli
použité v súlade s rozpočtovými pravidlami LAA SR.

-  osobné  údaje  členov  sú  chránené  podľa  platných  predpisov  –  elektronická  podoba  chránená
heslom,  papierová  podoba  v  uzamykateľných  kovových  skriniach,  kancelária  má  bezpečnostný
zámok, celá budova je strážená 24 hod. denne. 

- vydávanie/predlžovanie PP a TP je v súlade so zákonmi SR a predpismi LAA SR, evidencia je
vedená v elektronickej aj papierovej podobe, ako to vyžadujú určené právne predpisy.

- KRK považuje za nutné dať vyhotoviť bezpečnostnú smernicu ohľadom ochrany osobných údajov
LAA SR a internú smernicu LAA SR oprávnenou autoritou v zmysle platnej legislatívy.
Termín: 6/2015  Zodpovedný: prezídium LAA SR

V Žiline, dňa 14.03.2015

Za revíznu komisiu:

Ing. Vlastimil Hloušek – predseda KRK LAA SR: ….....................................................................

Ing. Róbert Setnička – člen KRK LAA SR: …..................................................................................

Ján Lacúch – člen KRK LAA SR: …..........................................................................................

Za LAA SR: 

Dagmar Sekerková – Výkonný tajomník LAA SR …........................................................................



Príloha č.2
Správa RLP na konferencii delegátov v Žiline dňa 28.3.2015

1. Letecké nehody a incidenty za roky 2013 a 2014

nehody nehody nehody vniknutie

sťažnostiťažké
zranenia

so smrteľnými
následkami

so zranenými
tretími

osobami

do vzd.
priestoru bez

povolenia

2013 3 2 2 0 3 krát telefonicky (MPK)

2014 3 0 1 2
2 krát písomne (MZK,

MPK)
5 krát telefonicky (MPK)

 
Okrem  nehôd  sa  treba  zamerať   na  vniknutia  do  vzdušného  priestoru  bez  povolenia  a narušenia  ATZ
aeroklubových letísk, kde bez spojenia vážne ohrozujeme ostatných užívateľov vzdušného priestoru. 
Zvýšiť pozornosť na sťažnosti na pilotov MPK hlavne v oblasti západného Slovenska kde boli jak sťažnosti
písomné (prostredníctvom DÚ), tak telefonické priamo RLP.  Jedná sa hlavne  o lokality Trnava, Piešťany,
Nitra a Topoľčany.

2. Redizajn vzdušného priestoru.
Po redizajne priestoru CTR/TMA Žilina v posledných dvoch rokoch pokračovala úprava priestoru CTR/TMA
Bratislava a Piešťany a následne na to CTR/TMA Popradu.  Pri tvorbe sme úzko spolupracovali s LPS, kde
táto spolupráca bola na veľmi dobrej úrovni.
Vo februári 2015 na koordinačnej porade odznela informácia o redizajne priestoru CTR/TMA Sliač kde je tiež
veľký  predpoklad  dobrej   spolupráce  s OSSR  vzhľadom  k tomu  že  v tomto  priestore  má  aj  LAA svoje
záujmové priestory . Následne na to bude prebiehať aj úprava CTR/TMA Košice.
Vznikli priestory pre lety klzákov – Martinky, Fatra, Chopok  pre lietanie nad 8 000 ft do FL95. Tieto priestory
je možné využívať pri organizovaných leteckých akciách (pretekoch) za predpokladu podania informácie na
Koordinačnej porade konanej mesiac pred konaním tejto akcie.

3. Doklady potrebné k lietaniu :
- Pilotný preukaz
- Osvedčenie letovej spôsobilosti
- Platná poistka voči škodám tretím osobám

V poslednej dobe prevádzame letovú činnosť čím ďalej tým viac v riadených oblastiach a v ATZ letísk
kde  k tejto  činnosti  potrebujeme  rádiostanicu  s leteckou  frekvenciou  a s tým  súvisí  aj  preukaz
Obmedzeného  osvedčenia  rádiotelefonistu  leteckej  pohyblivej  služby t.j.  oprávnenie  používať  leteckú
rádiostanicu. Toto oprávnenie vydáva Telekomunikačný úrad na základe vykonaných skúšok. 

4. Web LAA SR a databáza pilotov pre potreby odborného personálu fungujú na veľmi dobrej úrovni. Je potreba
do budúcnosti sprevádzkovať  databázu techniky pre potrebu odborného personálu.  Hlavnému technikovi
oznámil  žiadosť  Odboru  vyšetrovania  leteckých  nehôd  a incidentov  doplniť  do  technickej  databázy  časť
vystrelovacie (balistické) záchranné systémy.

5. Delegátov konferencie uistil že maximálnu výšku FL95 ešte nepustil z hlavy a túto požiadavku prezentuje pri
každej možnej príležitosti. Naposledy na konferencii Vzdušný priestor pre všetkých, konanej po druhý krát,
tentoraz v Žiline kde tejto konferencie sa zúčastňujú jak z Ministerstva dopravy,  Dopravného úradu až po
jednotlivých užívateľov vzdušného priestoru.
Na dotaz podporil lietanie v oblasti Trenčína v priestore LZR 40 kde navrhol sprevádzkovať plochy pre vzlety
a pristátia v Karpatoch a v spolupráci s OSSR  dohodnúť letovú činnosť v letných mesiacoch v tomto priestore.



Príloha č.3

PRÍSPEVOK HT LAA SR NA KONFERENCII DELEGÁTOV LAA SR DŇA 28.3.2015

     HT LAA SR poďakoval  Prezidentovi  LAA SR za  ocenenie  práce  HT LAA SR,  taktiež
poďakoval  za  dôveru,  ktorú  prejavil  prezident  výkonnému  tajomníkovi,  riaditeľovi  letovej
prevádzky a hlavnému technikovi  pri výkone ich funkcií.
      HT poďakoval všetkým technikom za iniciatívu vynaloženú pri udržiavaní prevádzkyschopnosti
LŠZ. Poďakoval za dôslednosť pri vykonávaní prehliadok na jednotlivých druhoch LŠZ napriek
tomu,  že  nie  vždy  všetky   žiadosti  boli  riadne  vyplnené.  Žiadosti  a protokoly  o prehliadkach,
opakovane chybne vyplnené, boli žiadateľom vrátené na dopracovanie.
      HT spomenul aj enormný nárast vydaných a predlžených preukazov letovej spôsobilosti (od
poslednej konferencie delegátov viac ako dvojnásobne). V roku 2014 bolo vydaných a predlžených
1012 preukazov letovej spôsobilosti,  v tomto roku za 3 mesiace už bolo podaných 355 žiadostí.
Vybavenie takéhoto  vysokého počtu žiadostí je časovo veľmi náročné a s ostatnými úlohami, ktoré
HT plní, to predstavuje 8-10 hodín práce denne. Napriek tomu sa na sociálnej sieti našli kritici, ktorí
prácu  HT dehonestovali. Proti týmto kritikom, ktorí na konferencii boli, bol HT veľmi konkrétny
a kritický.
     HT  na  základe  tejto  kritiky  na  sociálnych  sietiach  ponúkol  svoju  funkciu  HT LAA  SR
komukoľvek, kto to chce robiť, spĺňa požadované podmienky a má čas obetovať sa pre LAA SR.
Delegáti  konferencie  vyjadrili  jednomyseľnú  podporu  HT a žiadali  ho  o jeho  zotrvanie  v  tejto
funkcii. HT prisľúbil, že to ešte zváži. Poznámka výkonného tajomníka – LAA SR bolo 72 hodín bez
HT a za túto dobu sa nazberalo 46 žiadostí na predĺženie/vydanie OLS.
     HT načrtol aj úlohy do ďalšieho obdobia, ako napríklad úprava predpisov ZL-2 v spolupráci
so zväzovými  funkcionármi,  pokúsiť  sa  u jednotlivých  druhov  LŠZ  predlžiť  dobu  platnosti
preukazov na 2 roky, čo už je na DÚ rozpracované a pod.
     HT taktiež informoval o poslednej pracovnej ceste na DÚ, kde okrem účasti na koordinačnej
porade o využívaní vzdušného priestoru riešil aj pridelenie novej imatrikulačnej značky pre PK, a to
písmeno „L“, čo bude zapracované aj do smernice SM-12, taktiež sa čaká na odpoveď z poľského
leteckého  úradu  o využívaní  vzdušného  priestoru  pre  členov  LAA  SR,  riešená  bola  aj  otázka
vydania  poverenia  pre  LAA  SR  na  obdobie  4-5  rokov,  nakoľko  terajšie  poverenie  končí  v
10/2015.Bola  načrtnutá  otázka  nového  leteckého  zákona,  ktorého  realizácia  je  v nedohľadne.
Takmer v každej kancelárii  na Dopravnom úrade si musel  vypočuť sťažnosti  na lietanie  pilotov
MPK v malých výškach  nad zastavanými oblasťami. V tomto smere musí nastať vo zväze  MPK
náprava.
      


