
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 20.04.2018 v Žiline 

 

 

Prítomní: M. Jančiar, M. Jánošík, E. Červeňan, M. Turan, I. Pestún, D. Kalinka, D. Sekerková,  

     M. Slotová, V. Krenmpaský, R. Grexa – viď prezenčná listina 

 

1. Prezident LAA SR informoval členov o: 

- preletoch hraníc s Maďarskom – v riešení na SMK 

- úprave CTR a TMA Sliač – vyriešené, zapracované v novej mape ICAO 

- pracovno-konzultačnom stretnutí s Dopravnom úradom SR, ktoré predchádzalo nasledovnému auditu na 

jeseň 2018 – oficiálny zápis z neho zatiaľ nebol zaslaný 

- stave žiadosti o financie na reprezentáciu PG a MPG v zmysle výzvy MO SR – žiadosť zaslaná v termíne, 

bez pripomienok, vyhodnotenie sa uskutoční do 25.05.2018 

- stave žiadosti o financie na akciu Spoznávame Slovensko zo vzduchu v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR – na 

túto akciu bola ministerstvom schválená suma 20.000 EUR. Podmienky čerpania týchto financií pre 

jednotlivé akcie LAA SR dohodne sekretariát LAA SR v súlade s podmienkami určenými ministerstvom. 

- stave jednania so SNA o vstupe LAA SR, ako samostatného subjektu, do Národného športového zväzu 

SNA – žiadosť o zaradenie bola na KD SNA schválená, ale zatiaľ neboli zo strany SNA splnené požiadavky 

LAA SR, preto sa so vstupom stále čaká 

 

2. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku slávi LAA SR 25. výročie vzniku, prezídium navrhlo usporiadať ples 

LAA SR, ktorý by sa uskutočnil v januári 2019. Termín a miesto konania dohodne prezídium na ďalších 

zasadaniach. 

Každý zväz si určí členov, ktorí budú navrhnutí na ocenenie za rozvoj športového lietania na Slovensku. 

 

3. Prezídium schválilo prerozdelenie financií za vydanie PP v roku 2017 nasledovne: 

PK – (176 VPP x 35 EUR) x 80% = 4 928 EUR 

MPK – (16 VPP x 35 EUR) x 80% = 448 EUR 

MZK - ( 2 VPP x 35 EUR) x 80% = 56 EUR 

Zväz ZK nemal žiadny vydaný pilotný preukaz = 0 EUR 

 

4. Prezídium prerozdelilo financie z 2%, ktoré  boli pripísané na účet LAA SR v roku 2017 vo výške 

1.617,50 EUR, nasledovne: 

345,99 EUR – prenájom letiska Ražňany na M SR v MPK 2017 

447,68 EUR – zlet MPK Zborov 2017 

MPK – 205,95 EUR 

PK – 205,96 EUR 

ZK – 205,96 EUR 

MZK – 205,96 EUR 

 

5. Vzhľadom na absolútny nezáujem KRK LAA SR prezídium rozhodlo, že každý zväz navrhne do konca 

mája 2018 jedného zodpovedného člena, ktorý musí byť informovaný o svojich povinnostiach a ktorý ich aj 

bude dodržiavať. Táto dočasná KRK LAA SR bude v takom zložení pracovať do najbližšej KD LAA, ktorá 

sa uskutoční v 1. štvrťroku 2019. Dočasná KRK urobí kontrolu za minulé volebné obdobia. 

 

6. Vzhľadom k zmenenému a sprísnenému zákonu o ochrane osobných údajov prezídium poveruje D. 

Sekerkovú vyhľadaním firmy, ktorá pripraví  pre LAA SR dokumentáciu k vyššie uvedenému zákonu v 

súlade s platnou legislatívou. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: Miroslav Jančiar 


