
Zápis z Valného zhromaždenia zväzu motorového závesného lietania LAA SR, 

konaného dňa 08.12.2018 v Ružomberku – letisko Lisková 

 

Prítomní – viď prezenčná listina 

 

Prítomných privítal a zhromaždenie otvoril a viedol predseda zväzu MZK LAA SR Ing. Tomáš Sluk. 

 

Ako prvé navrhol, aby voľby všetkých funkcií boli realizované priamou a verejnou voľbou, s čím 

všetci prítomní súhlasili. 

 

1. Voľba volebnej a mandátovej komisie, do ktorej boli navrhnutí Vladimír Krempaský (ako predseda 

tejto komisie), Marián Turan a Ladislav Horváth, ktorí boli do svojej funkcie jednohlasne schválení. 

Úlohou volebnej a mandátovej komisie bolo zistiť, či počet prítomných účastníkov je v rámci limitu v 

zmysle Volebného poriadku odborných skupín LAA SR a dohliadať na priebeh a výsledky hlasovania. 

Ako zapisovateľka bola zvolená Dagmar Sekerková, výkonný tajomník LAA SR. 

 

2. Účastníci valného zhromaždenia jednoznačne schválili program valného zhromaždenia – priložený. 

 

3. Predseda zväzu podal správu o činnosti zväzu za obdobie rokov 2017 a 2018. 
2017 

máj    Plevník (Ľubomír Balej) 

júl    Kolonica (spolu s MPK – Miroslav Bober) 

júl    Myjava (Milan Halaj) 

august    Vavrečka (Mikuláš Košťál)  

október   Plevník (Ľubomír Balej) 

Zväz mal 106 členov, vydali sa 2 nové pilotné preukazy a celkovo bolo platných 93 pilotných 

preukazov MZK. 

 

2018 – v tomto roku bola každá z nižšie uvedených akcií dotovaná z LAA SR z projektu Spoznávame 

Slovensko zo vzduchu, financie prišli z MŠ SR a mohli byť vyčerpané až do výšky 700€ (nie všetci 

však dodali vyúčtovanie v tejto maximálnej sume). 

18.05. – 20.05.  Plevník (Ľubomír Balej) 

29.06. – 01.07.  Kolonica (spolu s MPK – Miroslav Bober) 

13.07. – 14.07.  Krakovany (Milan Halaj) 

27.07. – 29.07.  Vavrečka (Mikuláš Košťál) 

24.08. - 26.08.  Svidník (V. Krempaský) 

12.10. – 14.10.  Plevník (Ľubomír Balej) 

Zväz má 107 členov, vydalo sa 8 nových pilotných preukazov a celkovo je platných 88 pilotných 

preukazov na MZK. 

 

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

 

Prezident LAA SR Miroslav Jančiar oboznámil prítomných s jeho doterajšou činnosťou: 

- hovoril o rokovaniach ohľadom štartovacích plôch v národných parkoch 

- KRK LAA SR nebývala uznášaniaschopná, dočasne sa podarilo ustanoviť novú komisiu (Špaček, 

Forgáč, Brezina, Ďurina), ktorá už je funkčná 

- Národný športový zväz leteckých športov – boli jednania s poverenými organizáciami mimo SNA 

(SFUL, SLA, LeRMAS) a s MŠ SR, aby všetky letecké športy boli rovnoprávnejšie. Koeficient 

prerozdeľovania štátnej dotácie na jednotlivé letecké športy je zatiaľ veľmi nespravodlivý a rozhoduje 

o ňom iba SNA 

- audit LAA SR zo strany Dopr. úradu SR prebehol vcelku úspešne,  pri porovnaní s auditmi v  

predchádzajúcich rokoch je  trend zlepšujúcich sa vzťahov medzi LAA SR a DÚ SR 

- Miroslav Jančiar sa nebráni kandidovať na funkciu prezidenta aj v ďalšom volebnom období. 



Róbert Grexa, Riaditeľ letovej prevádzky LAA SR 

- sa venoval záznamom o nalietaných hodinách; informoval o možnosti priamo exportovať tieto údaje 

z online systému Xcontest 

- musí riešiť niekoľko sťažností na motorové lietanie, ale aj bezmotorové lietanie v národných 

parkoch. Problémom sú niekedy veľmi striktné pravidlá národných parkov a piloti z Poľska 

- ďalšie problémy – CTR Sliač, LZR Prešov, občasné narušenia z dôvodu nedodržania pravidiel 

rádiovej komunikácie 

- chystané zmeny – TMA Košice. Slovenská časť bude mať kaskádovitý spodok, ale maďarská časť 

ostane tak ako je, lebo zmeny sú legislatívne komplikované (nutnosť prejednať v maďarskom 

parlamente) 

- LPS a.s. budú mať na internetovej stránke aj ICAO mapu, takže nebude potrebné ju kupovať v 

papierovej podobe 

- RLP prezentoval súčasný systém vzdušného priestoru SR pomocou máp eAIP. Okrem letiska Sliač, 

skoro všetky prechody na rozostup rádiových frekvencií 8.32 kHz boli zastavené. Informácie o tom sú 

na webe (eAIP). Pri vlete/prelete ATZ je potrebné sa ohlásiť rádiom. V zóne RMZ je potrebné byť na 

príjme. Aktivácia priestorov pre termické lietanie – objednáva RLP (informácia sa dostane do 

NOTAMu) a aktivuje organizátor súťaže (zvyčajne od 10:00 do západu slnka). Informácia o aktivácii 

je dostupná na frekvencii Bratislava Info alebo na telefónnom čísle FIC Bratislava alebo veľkého 

letiska. Informácia v NOTAMe neznamená, že priestor je naozaj aktivovaný. 

Výkonný tajomník LAA, Dagmar Sekerková  

- apelovala na zvolenie takých členov do zväzových orgánov a do KRK LAA SR, u ktorých je 

predpoklad, že budú aj činní. Pre účely dotácie od štátu na športovú činnosť potrebuje od zväzu 

výkazy športovcov, t.j. pilotov, ktorí majú zdokumentovanú účasť na troch súťažiach. Vzhľadom k 

tomu, že zväz neorganizuje žiadne súťaže, iba zlety, bolo by vhodné, ak by sa uskutočnila v rámci 

zletu nejaká jednoduchá súťaž, ktorá by bola aj vyhodnotená. 

5. Diskusia 

V rámci diskusie sa prediskutovali otázky ohľadom lekárskych prehliadok, typov prípadných súťaží, 

ktoré by boli prijateľné pre pilotov s vyšším vekom, ktorých je vo zväze väčšina. Taktiež bol 

spomenutý výkon Miroslava Huljaka, ktorý absolvoval prelet Československa, za čo by mal byť 

odmenený aspoň diplomom. Taktiež bola ocenená práca bývalého HT LAA SR Vladimíra 

Krempaského, ktorý by mal byť za svoju prácu tiež ocenený.  

Marián Turan navrhol, aby organizátorom súťaží, ktorí sa zúčastňujú práce vo zväze (predsedníctvo 

zväzu, valné zhromaždenie zväzu), bola pridelená vyššia suma na organizovanie ich akcií, ako tým, 

ktorí sa takejto práce na zväzovom dianí nezúčastňujú. 

Vzhľadom k tomu, že zväz doteraz nemal športovú komisiu, bolo navrhnuté, aby túto funkciu 

zastávalo predsedníctvo zväzu. 

6. Voľby 

Počet prítomných členov zväzu: 16 

Počet oprávnených voličov: 16 (potrebný nadpolovičný počet hlasov: 8) 

Voľba Predsedu zväzu MZK LAA SR – navrhnutý Mikuláš Košťál 

Za: 14   Zdržal sa: 2  Proti: 0 

Voľba Podpredsedu zväzu MZK LAA SR – navrhnutý Marián Turan 

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 



Voľba tretieho člena predsedníctva zväzu MZK LAA SR – navrhnutý Branislav Drábik 

Za: 14   Zdržal sa: 2  Proti: 0 

 

Voľba za návrh, aby Predsedníctvo zväzu MZK LAA SR zároveň zastávalo aj funkciu Športovej 

komisie zväzu MZK LAA SR 

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 

Voľba Hlavného letového inšpektora zväzu – navrhnutý Marián Turan 

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 

Voľba Technika zväzu – navrhnutý Walter Topfer 

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 

Voľba dvoch členov KRK LAA SR – navrhnutí  

Ľubomír Balej  

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

Ján Višňovec 

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 

Voľba kandidáta na predsedu KRK LAA SR – navrhnutý Ján Višňovec 

Za: 15   Zdržal sa: 1  Proti: 0 

 

Voľba delegátov na KD LAA SR – navrhnutí: 

Mikuláš Koštál   Ján Višňovec 

Marián Turan    Branislav Turan 

Branislav Drábik   Vladimír Krempaský 

Walter Töpfer    Tomáš Sluk 

Ľubomír Balej    Vladimír Hirjak 

 

Náhradníci: Jozef Seman a Ladislav Horváth 

 

Všetci delegáti a náhradníci boli jednohlasne schválení. 

 

Hlasovanie o vyjadrení podpory kandidatúry Miroslava Jančiara na Prezidenta LAA SR 

Za: 16   Zdržal sa:   Proti: 0 

 

Hlasovanie za schválenie Uznesenia z VZ MZK LAA SR, konaného dňa 08.12.2018 

Za: 15   Zdržal sa: 0  Proti: 0  Neprítomní: 1 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková  Overil: Ing. Vladimír Krempaský     Schválil: Mikuláš Košťál 


