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Zápis a uznesenie z Valného zhromaždenia zväzu závesného lietania LAA SR 

(konaného 26.11.2016 v Martine, Thurzova 16) 

1. Zasadnutie viedol Peter Gašparovič. 

2. Bola zvolená volebná komisia a zapisovateľ. Úlohou volebnej komisie v zložení Juraj 

Sladký, Ivan Plučinský a Emanuel Konfál počas valného zhromaždenia bude zistiť počet 

oprávnených voličov a dohliadať na priebeh a výsledky hlasovania. Ako zapisovateľ  bol 

zvolený Eduard Dropko. Zhromaždenie odsúhlasilo, že počas zhromaždenia sa bude 

hlasovať iba verejne.  

3. Účastníci Valného zhromaždenia jednohlasne schválili program valného zhromaždenia. 

4. Platení funkcionári LAA SR podali informáciu o prevádzke a stave LAA. 

- Prezident LAA SR Miro Jančiar skonštatoval, že pri jednaniach LAA SR s Dopravným 

úradom SR a jeho divíziou Civilného letectva konečne dochádza k normalizovaniu 

vzťahov. Ďalej oznámil, že s doterajšou poisťovňou bolo dohodnuté zvýšenie 

poistného krytia na 950.000 €.   

- Riadiaci letovej prevádzky LAA SR Róbert Grexa, predstavil plánované zmeny vo 

vzdušnom priestore. Predložil návrh letového priestoru počas súťaží v TMA Sliač, 

ktoré sú pripravené na prejednanie. Ďalej spomenul, že úprava TMA Košice, Poprad 

nebola v najnovšej úprave zapracovaná. Upozornil tiež,  že na prevádzkovanie plôch 

pre vzlety a pristátia  je potrebné mať doklady podľa platnej legislatívy, čo bude 

zahrnuté aj v predpise L-3. Informoval o spustení prevádzky  aerovlekov na letisku 

Nitra, ďalej o tom, že sa pracuje na novej verzii predpisu ZL-1. Ďalšou informáciou 

bolo, že od 01.01.2018 dochádza k zmene v rádiokomunikačnej technike, konkrétne 

v krokovaní kanálov z pôvodných 25kHz na nových 8,33kHz. Upozornil preto pilotov, 

že doterajšie, staré rádiostanice bez zmeny už nebude možné používať. Spomenul 

tiež, že na stránke LAA SR sa dá zistiť stav, ktoré GLIDING AREA sú aktivované a že je 

za letu v týchto priestoroch potrebné aspoň odpočúvať frekvenciu Bratislava-info 

124,3MHz.  

- Výkonný tajomník LAA SR Dagmar Sekerková podala informáciu o stave evidencie 

pilotov vo zväze a stave financií zväzu. Informovala, že poplatok pre povolenie na 

výjazd na Kráľovú Hoľu činil 100€ a bol zaplatený z polovice zväzom PG a z druhej 

polovice zväzom ZL. Do LAA SR bola prijatá nová zamestnankyňa p. Martina Slotová. 

Spomenula nutnosť viesť „Denník pilota“ kvôli evidencii počtu nalietaných hodín 

a tiež kvôli možnosti vyžiadania si úplnosti dokladov pilota od poisťovne v prípade 

jeho úrazu. Došlo k vylepšeniu databázy pilotov. V 1. štvrťroku 2017 bude funkčná 

prvá verzia pre osobné údaje. V priebehu roka 2017 sa spustí aj databáza LŠZ. 

Schválené poplatky ostávajú nezmenené až na poplatok za obnovu členstva, ktorý sa 

zvýšil z pôvodných 35€ na 55€. Invalidný dôchodcovia budú musieť každý rok  

predložiť potvrdenie od sociálnej poisťovne. Spravodaj 2016  bude zasielaný v 

papierovej forme. 
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- Hlavný technik LAA SR Vladimír Krempaský  poďakoval pilotom za vzorný prístup pri 

obnove preukazov letovej spôsobilosti a pri prihlasovaní techniky do evidencie  LAA 

SR.  Podal tiež informáciu o stave techniky a aktuálnosti dokladov. Uviedol, že z 88 

zaevidovaných LŠZ má platný preukaz letovej spôsobilosti  55 LŠZ, z toho je novo 

zaevidovaných 13 LŠZ. 

5. Vzhľadom k prítomnosti niektorých nových ľudí predseda zväzu Peter Gašparovič ponúkol 

priestor pre predstavenie sa členov jednotlivých klubov a ich podmienkach na lietanie 

v regiónoch Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, Prešov 

a priľahlý východ, Poprad, Prievidza, Žiar nad Hronom, Žilina a Nitra a potom prerušil 

jednanie na čas obeda.  

Po obede pokračoval informáciou o dianí vo zväze za posledné dva roky. Koncom roku 

2015 sa podarilo vytvoriť kompletný súbor testových otázok pre pilotné skúšky (Autori: 

Gašparovič, Géci, Kalinka, Sojka). Výcvik pilotov v Košiciach pod vedením Juraja Sladkého 

od roku 2016 prebieha pod hlavičkou nového výcvikového strediska LAA SR, vedeného 

pod jeho menom. Prebehli rokovania na Dopravnom úrade SR v otázke aktualizácie 

smernice SM-12 a priebežne sa pracuje na vylepšení a uprataní predpisov LAA.  

6. V diskusii sa hovorilo o plánoch a cieľoch pri úprave predpisov v súvislosti s členením 

pilotných preukazov, o zdravotných prehliadkach a o význame povinných záznamov 

o technike. Potvrdila sa zhoda názorov, že súčasné delenie na pilotné preukazy „A“ a „B“ 

je nepotrebné a v budúcnosti by mal byť iba jeden preukaz “pilot ZK“ (základná 

kvalifikácia) a osvedčovať by sa mali iba kvalifikácie týkajúce sa lietania s motorom, v 

aerovleku a v tandeme. Rozlišovacia funkcia doterajšieho pilotného preukazu „B“ by sa 

mala nahradiť kritériami v Športovom poriadku ZZL LAA SR pre povolenie účasti na 

súťažiach Majstrovstiev Slovenska. J. Sladký upozornil na potrebu zladenia nových 

definícií s poistnými podmienkami. P. Gašparovič navrhol udeliť právo priznávať 

kvalifikácie na samotných inštruktorov a zaviesť inštitút skúšobnej prevádzky pre situácie, 

keď nikto v LAA SR nie je držiteľom danej kvalifikácie. Peter Gašparovič sa zaviazal 

dopracovať návrhy nových znení predpisov k tejto téme, ktoré potom predloží 

k pripomienkovaniu predsedníctvu zväzu a tiež  J. Sladkému, M. Látečkovi, M. 

Medvecovi, I. Plučinskému. 

7. J. Sojka požiadal predsedníctvo riešiť TP klzákov zahraničných pilotov na súťažiach. Potom 

predstavil ním vypracované doplnenie už jestvujúcich predpisov pre vlekanie ZK 

a diskutoval aj o možnosti vlekania a absolvovania kurzu na letisku v Nitre so zápisom 

kvalifikácie do PP.  

8. J. Sojka navrhol vytvoriť systém podpory lietania napr. konaním alebo zúčastňovaním sa 

na športových podujatiach s podporou sponzorov a samotnej LAA SR.  

9. Účastníci boli vyzvaní k predloženiu termínov súťaží. Záujem organizovať súťaž v roku 2017 

prejavili D. Kalinka na teréne Donovaly (prvý júlový týždeň), I. Plučinský na terénoch 

Straník, Martinky, Baranovo (29. apríla – 8. mája 2017). 

10. Peter Gašparovič oznámil svoje dôvody ukončenia funkcie predsedu zväzu ZL LAA SR. 

Novým predsedom zväzu ZL LAA SR bol zvolený Dušan Kalinka. 
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11. Za druhého člena predsedníctva zväzu a zároveň druhého zástupcu zväzu v prezídiu LAA 

SR bol zvolený Peter Gašparovič. Za ostatných členov predsedníctva zväzu boli zvolení 

Jaro Sojka, Ivan Plučinský, Martin Forgáč. 

12. Za kandidáta pre členstvo v KRK LAA SR nebol navrhnutý ani zvolený nikto.  

13. Za ďalších delegátov zväzu (popri členoch predsedníctva) na konferenciu LAA boli zvolení 

Marián Csonka, Eduard Dropko, Miroslav Lojka, Edmond Dragošek, Pavel Holuša. 

Náhradníci sú  Ivan Janovský, Emanuel Konfál. 

Príloha: Priebeh a výsledky hlasovaní 

Počet prítomných členov zväzu: 25. Jeden člen nemá právo hlasovať, pretože si platí iba 

udržiavacie členské (Miroslav Lojka). Počet hostí: 5 (fukcionári LAA SR, Ján Belan.) 

Počet oprávnených voličov: 24 ( potrebný nadpolovičný počet hlasov = 13 ). 

Prvé hlasovanie o 13:45 

I. Voľba predsedu zväzu. Navrhnutý Dušan Kalinka. 

Za: 23 

Proti: 0 

Zdržalo sa:1 

II. Voľba druhého člena prezídia. Navrhnutý Peter Gašparovič. 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržalo sa:0 

III. Návrh nových členov predsedníctva zväzu: Sojka, Plučinský, Forgáč. 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne) 

IV. Voľba delegátov na konferenciu delegátov: 

Marián Csonka, Eduard Dropko, Miroslav Lojka, Edmond Dragošek, Pavel Holuša 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne) 

V. Voľba náhradníkov na konferenciu delegátov: 

Ivan Janovský, Emanuel Konfál 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

(platí pre každé hlasovanie každého člena samostatne) 

VI. Hlasovanie o vyjadrení podpory kandidatúry Mira Jančiara za prezidenta LAA: 

Za: 24 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Zapísal: Eduard Dropko Schválil: Peter Gašparovič 


