
Zápis z Valného zhromaždenia zväzu motorového závesného lietania 

LAA SR 
(konaného 19.11.2016 v Ružomberku, letisko Lisková) 

 

1. Zasadnutie viedol Tomáš Sluk. 

2. Za zapisovateľa bola zvolená Martina Slotová (Za:21/Proti: 0/Zdržali sa:0) 

3. Bola zvolená volebná a mandátová komisia - Juraj Krempaský, Róbert Bojkún 

a Jaroslav Oulický. Odsúhlasili verejné hlasovanie vo všetkých prípadoch. 

(Za:21/Proti:0/Zdržali sa:0) 

4. Príhovor Tomáša Sluka – zhrnul akcie a súťaže z rokov 2015 a 2016 

- Rok 2015 ( Kolonica 12-14 rogál, Spišská Nová Ves 12 rogál a Lučenec 8-9 rogál) 

- Rok 2016 (Kolonica, Maďarsko, Lučenec – 4 posádky, Vavrečka 5-7 rogál) 

- Informoval členov o začatí s vlekaním bezmotorových rogál.  

- Podal informácie ohľadom financií zväzu MZK. 

- Mailom sa budú rozposielať informácie o Oblete Česka a Slovenska. 

- V nasledujúcom období sa budú plánovať Majstrovstvá, pravdepodobne v Očovej 

a ďalšie zlety. 

5. Platení funkcionári LAA podali informácie o prevádzke a stave LAA SR. 

- Príhovor Miroslava Jančiara, Prezidenta LAA SR – podal informácie o situácii v LAA 

SR. O návštevách a jednaniach na Dopravnom úrade, ohľadom lekárskych pre-

hliadok a o získaní poverenia na 5 rokov od Dopravného úradu.  Sme členmi Me-

dzirezortnej komisie spolu so SFUL, LPS, vojakmi atď. Nové zmluvy so SNA a SLA. 

Riešenie nedisciplinovanosti našich členov. Vybavený výjazd na Kráľovu Hoľu.  

- Príhovor Róberta Grexa, Riaditeľa letovej prevádzky LAA SR – upozornil na pár 

zmien vo vzdušnom priestore. Zhrnul nehody a incidenty za posledné obdobie. 

- Príhovor Vladimíra Krempaského, Hlavného technika LAA SR – informoval členov 

o stave techniky a aktuálnosti dokladov. Nový Základný technický popis, bude 

platný od 01.01.2017.  

- Príhovor Dagmar Sekerkovej – Výkonný tajomník LAA SR – informácie ohľadom 

pilotných preukazov, poplatkov. Poplatky sa nemenia, okrem poplatku za obnovu 

členstva. Ten sa zvýši na 55 EUR. Invalidní dôchodcovia budú musieť posielať tla-

čivo každý rok. Od januára 2017 bude nová internetová stránka. Upozornila na 

používanie aktuálnych tlačív z internetu. Plánovaný je aj redizajn pilotného preu-

kazu, ak ho schváli Dopravný úrad. Termín školenia odborného personálu je sta-

novený na 28.01.2017. Na školení sa bude podpisovať čestné prehlásenie 

o bezúhonnosti a tlačivo o poučení o ochrane osobných údajov. Na školenie 

v januári je potrebné doniesť výpis z registra trestov. 

6. Diskusia: 

- Marián Turan – poďakoval všetkým za posielanie hlasov v ankete Zlaté krídla. 

- Miloš Paliatka – informoval členov o vlekaní. 

- Diskusia s RLP ohľadom vysielačiek a rádiostaníc. 



7. Vo voľbách na kandidáta na Prezidenta LAA SR podporil zväz MZK Miroslava Jančiara, 

kandidáta zvolili jednohlasne (Za:21/Proti:0/Zdržali sa:0). 

8. Za Predsedu zväzu MZK LAA SR bol zvolený Tomáš Sluk (Za:20/Proti:0/Zdržali sa:1) 

9. Za členov Predsedníctva zväzu MZK LAA SR bol zvolený Marián Turan 

(Za:20/Proti:0/Zdržali sa:1) a Walter Töpfer. 

10. Za členov KRK LAA SR boli zvolení Jaroslav Brezina a Juraj Krempaský. Zväz ako kandi-

dáta na Predsedu KRK LAA SR zvolil Jaroslava Brezinu (Za:20/Proti:0/Zdržali sa:1) 

11. Za ďalších delegátov zväzu (popri členoch predsedníctva) na konferenciu delegátov 

LAA SR, ktorá sa koná 18.02.2017 boli zvolení: Branislav Turan, Vladimír Hirjak, Ró-

bert Bojkún, Mikuláš Košťál, Jozef Seman. Náhradníci sú Branislav Drábik a František 

Šuchaň. 

 


