
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR,
konaného dňa 10.04.2015 v Žiline

Prítomní: viď prezenčná listina

1. Prezídium schválilo pridelenie zväzových financií v plnej výške 80% z počtu novo vydaných
pilotných preukazov v roku 2014, a to nasledovne:
PK (223 x 35) x 80% = 7.805 x 80% = 6.244€
MPK (46 x 35) x 80% = 1.610 x 80% = 1.288€
ZK (11 x 35) x 80% = 385 x 80% = 308€
MZK (8 x 35) x 80% = 280 x 80% = 224€

2. Prezídium jednohlasne zvolilo za Viceprezidenta LAA SR p. Mareka Jánošíka, Predsedu zväzu PK.

3. Prezídium schválilo, že v roku 2015 budú cestovné náhrady vyplácané v plnej výške v súlade so
zákonom o cestovných náhradách.

4. Prezídium vyčlenilo sumu cca 500€, ktoré budú použité na reklamné predmety LAA SR – napr.
šálky, kľúčenky, nálepky, perá, vlajky a pod. Druh reklamného predmetu a počet určí komisia v zložení
M. Jančiar, M. Jánošík, M. Bohuš, V. Krempaský a D. Sekerková najneskôr do konca apríla 2015.

5. Prezídium dáva za úlohu jednotlivým členom, aby si do najbližšieho prezídia pripravili podklady pre
zosúladenie Stanov LAA SR, Organizačného poriadku LAA SR a Volebného poriadku LAA SR.

6. Prezídium odporúča, aby si každý zväz LAA SR pripravil zoznam reálnych požiadaviek k zlepšeniu
a zjednodušeniu lietania našich členov a tieto budú predložené na najbližšom zasadaní prezídia, ktoré
prebehne v jeseni 2015.

7. Prezídium dáva za úlohu športovým komisiám jednotlivých zväzov vypracovanie rozpočtu účasti
našich reprezentantov na európskych a svetových podujatiach (aj juniorských) pre rok 2016 a určiť
reprezentačné  družstvá  (ich  menný  zoznam  bude  priložený),  pričom  v  nich  budú  zaradení  aj
talentovaní juniori. Tento rozpočet bude predložený na sekretariát LAA SR najneskôr do 15.09.2015,
aby mohol byť zaslaný na MŠ SR v prípade, že to bude možné.

8.  Prezídium sa uznieslo,  že vydávanie FAI licencií  pre  jednotlivé odbornosti  bude prebiehať bez
obmedzení zo strany LAA SR a v súlade s usmerneniami FAI.

9. Prezídium rozhodlo, že na stránke LAA SR bude vytvorená sekcia v anglickom jazyku, kde budú
zverejnené podmienky lietania cudzincov nad územím SR a pokyny k predĺženiu pilotného preukazu.
Zodpovedný: M. Šimko za preklad a E. Červeňan za vytvorenie sekcie. Termín: do konca apríla 2015.

10.  Prezídium schválilo  prijatie  zamestnanca formou absolventskej  praxe (absolvent  SŠ alebo VŠ,
doba 3 mesiace po 4 hod., určí ho úrad práce, z finančného hľadiska nevyplývajú pre LAA SR žiadne
výdaje). Ide o dočasné riešenie a prezídium na svojom ďalšom zasadaní rozhodne (podľa finančného
stavu LAA SR) o prípadnom prijatí nového zamestnanca do pracovného pomeru.

11. Prezident bude žiadať SNA o vysvetlenie, prečo neboli LAA SR pridelené financie v roku 2015,
ktoré dostal SNA na základe spoločne podanej žiadosti (SNA-SFUL-LAA SR) na reprezentáciu, vo
výške  cca.  47.000€.  Ďalej  bude  na  MDVaRR SR zaslaný list,  kde  budeme  žiadať  o  vysvetlenie
okolností  pridelenia vyššie spomínaných financií  SNA a zároveň budeme informovať,  že LAA SR
nedostalo z týchto financií žiadnu sumu a budeme sa informovať o možnosti získať svoj podiel financií
od SNA spätne.



Ďalej prezídium prejednalo návrhy M. Šveca:

12.  Nákup  tlačiarne  na  plastové  kartičky na  pilotné  preukazy –  návrh   bol  zamietnutý,  nakoľko
nedávno bola zakúpená farebná tlačiareň práve kvôli tlačeniu pilotných preukazov. Tiež nákup novej
tlačiarne je finančne dosť nákladný a aj samotné náklady za vydanie/predĺženie/rozšírenie pilotného
preukazu vo forme plastovej kartičky by bolo oveľa finančne nákladnejšie.

13. Zverejňovať správy o incidentoch - prezídium rozhodlo, že na stránke LAA SR budú zverejňované
sťažnosti a incidenty týkajúce sa našich druhov LŠZ. Zabezpečí: M. Bohuš

14. Posielať raz mesačne mailom spravodaj – nakoľko všetky potrebné informácie sú zasielané členom
LAA SR formou  hromadného  mailu  a  sú  zverejňované  aj  na  stránke  LAA SR a  tiež  sa  nenašla
osoba/osoby, ktorý by tento spravodaj pripravovala/pripravovali, návrh bol zamietnutý.

15. Urobiť 4 kalendáre v Google Calendar (PK, MPK, ZK, MZK) – vzhľadom k tomu, že kalendár
pretekov a akcií je zverejnený na stránke LAA SR a propozície sa posielajú hromadným mailom z
LAA SR členom odbornosti, ktorej sa akcia/súťaž týka, žiadosť bola zamietnutá.

16. Preplácať inšpektorom cestovné náhrady, ak by zastúpili časť roboty za RLP alebo HT – vzhľadom
k tomu, že inšpektori nemajú právomoci na vykonanie práce RLP alebo HT, návrh bol zamietnutý.

17. LAA SR na festivale Pohoda 2015  – táto téma priamo súvisí s témou, ktorú chcelo prerokovať aj
prezídium, a to Propagácia LAA SR.
Tu  prezídium  odporúča  organizátorom  jednotlivých  akcií/súťaží,  aby  oslovili  redaktorov  médií
(televízie, lokálne televízie, noviny, časopisy) ohľadom propagácie. M. Jančiar sa skúsi skontaktovať s
riaditeľom časopisu šport ohľadom zverejňovania akcií/súťaží LAA SR. 
Čo sa týka účasti LAA SR na festivale Pohoda (prípadne na iných festivaloch)  prezídium rozhodlo, že
prípadný záujemca si svoju účasť zabezpečí sám. LAA SR mu môže, v prípade záujmu, sprostredkovať
reklamné predmety. 

18. Na ďalšom zasadaní prezídia prebehne prezentácia novej verzie webovej stránky LAA SR. M.
Jánošík rozpošle skúšobnú verziu všetkým členom prezídia na pripomienkovanie. Na tomto zasadaní
bude tiež vykonaná kontrola vedenia záznamníkov LŠZ jednotlivých členov prezídia podľa evidencie
LŠZ HT LAA SR.

Zapísal: D. Sekerková Schváli: M. Jančiar


