
Zápis zo zasadania kontrolnej a revíznej komisie LAA SR,
konanej dňa 08.11.2004 v Žiline.

Prítomní: Ing. Vlastimil Hloušek, Ing. Róbert Setnička, Anton Láslop – členovia KRK
    Dagmar Sekerková – za sekretariát LAA SR

1. Členovia KRK riešili spor RLP LAA SR a hlavného inšpektora zväzu PK, ktorý sa
týkal  návrhu  na  odvolanie  p.Jančiara  z funkcie  hlavného  inšpektora  zväzu.

Podľa informácií, ktoré mala KRK k dispozícií, došlo k podaniu nepresnej informácie
zo strany hlavného inšpektora zväzu PK p. Miroslava Jančiara o využití  vzdušného
priestoru  počas  preteku  Českej  ligy  na  Straníku  11.5.2004.
Chybou  RLP bolo  zrušenie  príslušného  NOTAMu.  RLP mal  ohľadom informácií,
týkajúcich sa preteku, kontaktovať hlavného organizátora resp. určeného riadiaceho
lietania preteku.

Podľa názoru KRK pozastavenie činnosti hlavného letového inšpektora PK zo strany
RLP bolo oprávnené podľa §13, odst. RLP, bodu 3 Organizačného poriadku LAA SR,
čo však nie je dôsledkom vyššie uvedeného problému a hlavný letový inšpektor PK
jeho nerešpektovaním hrubo porušuje predpisy LAA SR. 

2. Z písomných informácií ktoré boli zverejnené vyplýva,  že RLP a HT bol poverený
prezidentom výkonom oboch funkcií  do 31.7.2004 a nebolo verejne oznámené jeho
ďalšie zotrvanie vo funkciách. Prezident LAA SR informoval KRK, že zotrvanie Ing.
Milana Gregu vo funkciách RLP a HT LAA SR potvrdil ústne 15.6.2004.

KRK konštatuje, že prezident mal o svojom rozhodnutí informovať predsedov zväzov,
hlavných inšpektorov a hlavných technikov zväzov.

3. Na základe skutočností navrhujú zmenu v Organizačnom poriadku LAA SR, a to:
§13 v povinnostiach  RLP vložiť  bod za  bod 9  v znení:  RLP má právo pozastaviť
činnosť  hlavných  inšpektorov  zväzov,  inšpektorov  a inštruktorov  druhov  LŠZ
v prípade hrubého porušenia ich funkčných povinností.
§13 v povinnostiach Hlavného letového inšpektora zväzu vložiť bod za bod 6 v znení:
Menuje svojho zástupcu z inšpektorov zväzu.

4. Komisia zistila, že v oficiálnych dokumentoch LAA nie sú uvedené existujúce zväzy.

5. KRK fyzicky prekontrolovala hospodárenie a vedenie účtovnej agendy LAA za rok
2003 a do 10. mesiaca 2004.

Za rok 2003:
Bankové výpisy č.1-189
Pokladničné doklady č.1-173
Prijaté faktúry č.1-36
Odoslané faktúry č.1-12
Mzdová evidencia



Za rok 2004:
Bankové výpisy č.1-186
Pokladničné doklady k 31.10.2004
Prijaté faktúry č.1-45
Odoslané faktúry č.1-8
Mzdová evidencia

Kontrolou bolo zistené, že evidencia hospodárenia LAA SR, vedená p. Sekerkovou, je
vedená prehľadne a úplne a neboli  zistené  žiadne nedostatky.  Finančné prostriedky
boli čerpané v zmysle platných predpisov a rozpočtu za uvedené obdobie.
KRK doporučuje:
- vyplácať cestovné výdaje maximálne vo výške ceny spotrebovaných pohonných

hmôt
- nákup akciového mobilného telefónu pre HT a RLP LAA SR v sieti Eurotel pre

program 55 Viac
- zriadenie prístupu do Internetu pomocou technológie DSL
- vzhľadom k deficitnému rozpočtu 2004 zvýšiť členský poplatok na 1.000,-Sk, pre

mládež, študentov a telesne postihnutých  ponechať členský poplatok 600,-Sk

V Žiline, dňa 08.11.2004 

Za revíznu komisiu:

............................................ ............................... ..................................
Vlastimil Hloušek-predseda Anton Láslop-člen Róbert Setnička-člen

Za LAA SR:

......................................................
Dagmar Sekerková-výk. tajomník


