
 

 

 

 

Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 14.09.2018 v Žiline 

 

Prítomní: Miroslav Jančiar, Marek Jánošík, Emil Červeňan, Ivan Pestún, Martin Šimko, Dagmar Sekerková, Martina 

Strapáčová, Jaroslav Fignár-hosť – viď prezenčná listina 

 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho prezídia: 

- prelety hraníc s Maďarskom – stále v riešení na SMK 

- žiadosť o financie na reprezentáciu PG a MPG v zmysle výzvy MO SR – žiadosť nebola úspešná 

- vstup LAA SR do Národného športového zväzu SNA prebehol, LAA SR sa po úhrade faktúry stala členom, bližšie 

informácie budú po uskutočnení zasadania prezídia SNA, ktoré prebehne 25.09.2018 a ktorého sa zúčastní Miroslav 

Jančiar ako zástupca za LAA SR 

- ples LAA SR, ktorý by sa uskutoční na počesť 25. výročia vzniku LAA SR prebehne po skončení Konferencie 

delegátov LAA SR (presný termín bude odsúhlasený na budúcom prezídiu). O prípadnej vhodnej miestnosti v Žiline 

zistí informácie Martina Strapáčová do budúceho prezídia. Predsedníctva jednotlivých zväzov pripravia návrhy svojich 

členov na ocenenie za rozvoj športového lietania v rámci LAA SR a predložia ich na najbližšom zasadaní prezídia. 

 

2. Dagmar Sekerková informovala prezídium o stave financií LAA SR, zástupcov zväzov LAA SR o stave zväzových 

financií a o stave čerpania dotácie z MŠVVaŠ SR. 

 

3. Prezídium schválilo Kontrolnú a revíznu komisiu LAA SR v nasledovnom zložení: 

Michal Špaček (za PK), Martin Forgač (za ZK), Martin Šurina (za MPK) a Jaroslav Brezina (za MZK) 

Prvé zasadanie KRK LAA SR zvolá Dagmar Sekerková v čo najkratšom čase (podľa toho, kedy prebehne audit z 

dopravného úradu); na ňom si členovia zvolia svojho predsedu a uskutočnia kontrolu za všetky roky, kedy nebola 

kontrola uskutočnená. 

 

4. Prezídium schválilo preplatenie štartovného na ME v PG pre Romanu Schubertovú vo výške 450 EUR, podporu 

Jurajovi Koreňovi na na výpravu Seven Virgin Summits vo výške 200 EUR a odmenu pre Martinu Strapáčovú vo výške 

300 EUR pri príležitosti jej svadby. 

 

5. Prezídium s okamžitou platnosťou rozhodlo, že podklady k vydaniu preukazu letovej spôsobilosti LŠZ, ktoré nebudú 

správne vyplnené, budú vrátené na opravu technikovi, ktorý ich vyplňoval. 

 

6. Prezídium poveruje Miroslava Jančiara, aby prejednal so SLA možnosť použitia ich ON-LINE testov pre účely LAA 

SR. 

 

6. Vzhľadom k tomu, že LAA SR usporadúva najbližšie stretnutie poverených organizácií a zástupcov štátu, prezídium 

rozhodlo, že toto stretnutie prebehne iba v jeden deň, predpokladaný termín 24.10.2018 alebo 25.10.2018; 

predpokladaná lokalita Donovaly. Ako reklamné predmety pre toto stretnutie boli schválené diár na rok 2019, pero a 

reklamná taška. Vyhotovenie týchto predmetov zabezpečí Miroslav Jančiar. 

 

7. Prezídium schválilo termíny konania valných hromád jednotlivých zväzov nasledovne: 

PK 17.11.2018 

MPK 01.12.2018 

ZK 24.11.2018 

MZK 08.12.2018 

 

8. Príspevky do Spravodaja dodajú predsedovia zväzov a funkcionári najneskôr do 30.11.2018 Dagmar Sekerkovej. 

Predsedovia zväzov predložia termíny súťaží pre rok 2019 najneskôr do 15.01.2018 Róbertovi Grexovi. 

 

9. Prezídium určilo termín zasadania najbližšieho Prezídia LAA SR na 30.11.2018 o 16:00 hod v Žiline.  

 

10. Prezídiu sa predstavil záujemca na funkciu Hlavného technika LAA SR – Jaroslav Fignár, s ktorým členovia 

prezídia urobili pohovor. Na základe informácií prezídium skonštatovalo, že spĺňa podmienky v zmysle smernice ZL-1 

a má predpoklady k výkonu spomínanej funkcie. Aby však objektívne mohol samotný kandidát posúdiť, či bude môcť 

túto funkciu vykonávať za zavedených podmienok, spojí sa s bývalým hlavným technikom, ktorý mu poskytne všetky 

požadované informácie. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: Miroslav Jančiar 


