
  
 
 
 
 
 

Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 
konaného dňa 30.11.20118 v Žiline 

 
 
Prítomní: Miroslav Jančiar, Marek Jánošík, Emil Červeňan, Dušn Kalinka, Ivan Pestún, Marián        
      Turan, Dagmar Sekerková, Martina Strapáčová, Róbert Grexa, Jaroslav Fignár – viď          
       prezenčná listina 
 
1. Prezident zhrnul činnosť LAA SR za rok 2018 – mnohonásobné jednanie s ostatnými poverenými 
organizáciami a MŠ SR ohľadom začlenenia do NŠZ / vzniku nového NŠZ pre letecké športy, jednanie 
so zástupcami ochrany prírody či s pracovníkmi dopravného úradu, informácia o akcií Spoznávame 
Slovensko zo vzduchu … 
Podal informáciu  o tom, že bol oslovený novým prezidentom LAA ČR, s ktorým sa dohodli že 
nadviažu užšiu spoluprácu medzi jednotlivými asociáciami. 
Oboznámil prezídium s auditom, ktorý uskutočnil Dopravný úrad SR v našej organizácií 22.11.2018. 
 
2. RLP informoval prezídium o tom, že najneskôr do začiatku apríla majú byť na dopravný úrad 
nahlásené plochy, na ktorých lietajú naši členovia, hlavne však plochy slúžiace na výcvik a plochy, na 
ktorých je činnosť našich členov najväčšia. Je však potrebné k nim vypracovať prevádzkové poriadky, k 
čomu budú oslovení hlavne prevádzkovatelia výcvikových stredísk. Po schválený leteckým úradom 
budú tieto plochy oficiálne registrované. 
Do polovice roka 2019 by mali byť pripravené na pripomienkovanie všetky smernice a osnovy LAA 
SR, k čomu bude potrebná súčinnosť odborného personálu LAA SR. 
Ďalej treba zapracovať na zmene návštevného poriadku TANAP a na možnosti, aby každý náš člen 
dostával informáciu o aktívnych letových priestoroch a o vyhlásených Glide Areas. 
 
3. Dňa 13.09.2018 Marek Polešenský zobral do tandemu neplnoletého žiaka základnej školy aj napriek 
zákazu sprevádzajúcej učiteľky; tandemový padákový klzák nemal vydaný preukaz letovej spôsobilosti 
LAA SR. Dňa 19.09.2018 poslala žiadosť o začatie disciplinárneho konania pani učiteľka a následne 
dňa 24.09.2018 poslala žiadosť o vyvodenie zodpovednosti za vzniknutý incident aj matka dotknutého 
žiaka, ako zákonný zástupca. Dňa 27.09.2018 RLP LAA SR na základe vyššie uvedených žiadostí 
pozastavil platnosť pilotnej licencie Marekovi Polešenskému s tým, že dotknutý má pilotný preukaz 
zaslať na sekretariát LAA SR a vyjadriť sa k uvedeným skutočnostiam. Marek Polešenský doporučenú 
zásielku neprevzal ani inak nereagoval. Dňa 24.11.2018 ho kontaktoval RLP LAA SR s tým, že 
nakoľko vôbec do tohto dátumu nereagoval na vzniknutú skutočnosť, bude musieť odporučiť matke i 
učiteľke obrátiť sa na PZ SR. Až na tento mail Marek Polešenský reagoval s jeho vysvetlením, avšak až 
do termínu konania VZ PG nezaslal na sekretariát LAA SR pilotný preukaz. Pilotný preukaz odovzdal 
až na vyzvanie RLP LAA SR 24.11.2018. Menovaný chcel vysvetliť svoje konanie pred Prezídiom 
LAA SR, čo sa aj stalo. Prezídium súhlasí s návrhom RLP LAA SR, že Marek Polešenský bude mať 
pozastavenú kvalifikáciu tandemového pilota až do 28.02.2019; následne si môže požiadať o jej 
vrátenie. Vykoná písomné preskúšanie z legislatívy LAA SR a Leteckého zákona č. 143/1998 Z.z.  a po 
jeho úspešnom absolvovaní mu bude vrátená pilotná licencia s kvalifikáciou tandemového pilota PK. 
 
4. Prezídium rozhodlo, že členské príspevky pre rok 2019 zostávajú nezmenené. Členský príspevok 
bude premenovaný na riadny členský príspevok. 
Prezídium odporúča predsedníctvam zväzov, aby si upravili svoje volebné poriadky s tým, že člen 
zväzu, ktorý má uhradený iba členský príspevok pre nelietajúceho člena môže byť na VZ zväzu volený 
do ďalších orgánov zväzu, ale nemá právo voliť. 
 



  
 
 
 
 
 
5. Prezídium schválilo rozpočet pre rok 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Prezídium schválilo rozdelenie financií z 2% prijatých v roku 2018 vo výške 1.159,02 EUR 
nasledovne: 
260,66 EUR Zborov 2019 – M. Šimko 
224,59 EUR zväz MZK 
224,59 EUR zväz MPK 
224,59 EUR  zväz PK 
224,59 EUR zväz ZK 
 
7. Prezídium poveruje Mareka Jánošíka získaním informácií o lepších podmienkach web-hostingu LAA 
SR. 
 
8. Prezídium schválilo termíny najbližších akcií LAA SR nasledovne: 
10.01.2019  pracovné stretnutie poverených organizácií, DÚ SR a MDVaV SR - Žilina 
12.01.2019  Valné zhromaždenie zväzu MPK – Ružomberok-Lisková – 10:00 hod. 
18.01.2019  zasadanie Prezídia LAA SR – Žilina – 16:00 hod. 
26.01.2019  školenie technikov LAA SR – Banská Bystrica – 10:00 hod. 
09.02.2019  školenie inštruktorov a inšpektorov LAA SR – Žilina – 10:00 hod. 
16.03.2019  Konferencia delegátov LAA SR – Žilina – 10:00 hod. 
 
9. Prezídium schválilo ročnú odmenu vo výške jednomesačného platu pre výkonného tajomníka a 
administratívneho pracovníka. 
 
 
 
Zapísal: Dagmar Sekerková                        Schválil: Miroslav Jančiar 

Plánovaný rozpočet LAA SR pre rok 2019

Príjmy 2019

Príjmy z ČP 75000

Výdaje 2019

Superhrubá mzda VT -13500 832 HM; SHM 1125 x 12

Superhrubá mzda AP -10128 624 HM; SHM844 x 12

Superhrubá mzda HT -5940 100HM; 115 SHM + 380 ako CP

Superhrubá mzda RLP -6180 100 HM; 135 SHM + 380 ako CP

Cestovné výdaje -8000

Nájom + energie -3756 38 plyn + 24 elektrika + 251 nájom

Spoje -1100 mobily, net, stránka ….

Poštovné -1100

SL + SF -1000

Kancelárske potreby -500

Ek. lit;mapy, LIS, Pilot .. -500

PZP členov -20400

Vybavenie sekretariátu -1000

Iné -1896

Zostatok: 0


