
 

 
 

 

Zápis z prezídia LAA SR, 

konaného dňa 20.09.2019 v Žiline 

 

 
Prítomní: Miroslav Jančiar, Emil Červeňan, Marián Adame, Mikuláš Košťál, Marián Turan, Peter 

Gašparovič, Róbert Grexa, Jaroslav Fignár, Dagmar Sekerková, Martina Strapáčová - viď prezenčná listina 

 

1. Prezident LAA SR informoval o jednaniach na SNA, MDaV SR a DU. Taktiež informoval, že MDaV 

SR pozvalo LAA SR na pracovné stretnutie k problematike zdravotnej spôsobilosti členov leteckého 

personálu LAA SR, ktoré sa uskutoční 17.10.2019. Prezident oboznámil členov prezídia s tým, že LAA SR 

podala viacero návrhov na zmenu/doplnenie Zákona o civilnom letectve, ktoré by výrazne zjednodušili 

činnosť LAA SR, avšak ani jeden z nich nebol akceptovaný. Taktiež informoval o kontrole z DÚ , ktorá sa 

uskutočnila počas MSR v MPK v Ražňanoch. Počas kontroly nebolo zistené žiadne pochybenie zo strany 

organizátora.  

  

2. Prezident spolu s HT a VT informovali členov prezídia, že bola urobená finančná analýza činnosti LAA 

SR, vyplývajúcej z poverenia, ktorá bola zaslaná na MDaV SR s tým, aby táto činnosť bola dofinancovaná 

zo zdrojov MDaV SR. Žiadosť bola zamietnutá s tým, že MDaV SR nemá v rozpočtovej kapitole.  

vyčlenené finančné prostriedky na financovanie poverených organizácií.  

Prezídium LAA SR preto poveruje HT LAA SR Ing. Jaroslava Fignára jednaním ohľadom možnosti 

začlenenia rozpočtu LAA SR do rozpočtovej kapitoly MDaV SR. 

 

3. RLP LAA SR podal informáciu ohľadom pripomienkovania smernice o prevádzkových plochách, 

z ktorých zatiaľ nebola akceptovaná ani jedna pripomienka. Ďalšie jednanie ohľadom tejto smernice sa 

uskutoční 16.10.2019, kde pripomienky budú prezentované opäť. Prípadné ďalšie pripomienky môžu zväzy 

zasielať RLP najneskôr do 06.11.2019. 

 

4. HT podal informáciu o stave a počte LŠZ v evidencií LAA SR, o jeho činnosti, upozornil, že vybavenie 

niektorých sporných prípadov môže trvať aj 2 mesiace. 

 

5. Prezídium LAA SR rozdelilo financie z 2%, nabehnutých v roku 2019, ktoré musia byť vyúčtované 

najneskôr do 31.12.2020: 

PK   359,66 

ZK   359,66 

MPK   359,66 

MZK   359,67     

Zlet MPK – Zborov 200€ 

 

6. VT informoval o stave vyúčtovania financií určených na reprezentáciu, na talentovanú mládež a aktívnu 

mládež.  

Podmienky pre získanie financií na talentovanú mládež iba zväz PG  - 2 juniori. 

Podmienky pre získanie financií pre aktívnu mládež spĺňa iba zväz PG – 7 juniorov. 

Podmienky pre získanie financií na reprezentáciu spĺňa zväz PK a MPK. 

Všetky podklady potrebné k vyúčtovaniu spracuje VT (chýbajúce podklady k vyúčtovaniu zašlú zväzy 

v priebehu víkendu) a v pondelok 23.09.2019 ich zašle na vyúčtovanie na SNA. Taktiež VT zašle v danom 

termíne podklady k priznaniu príspevku uznanému športu pre rok 2020. 

 



7. Prezídium rozhodlo, že informácie o platnosti dokladov a získaných kvalifikáciách členov LAA SR sú 

oprávnení podať iba Prezident LAA SR, RLP LAA SR alebo HT LAA SR na základe písomnej alebo 

telefonickej žiadosti. Inštruktori a inšpektori LAA SR majú na základe ich licencií právo kontrolovať 

pilotov v prevádzke v zmysle usmernení v ich licencii. 

 

08. V zmysle rozhodnutia Konferencie delegátov LAA SR zo dňa 16.03.2019 schvaľuje Prezídium LAA 

SR členské príspevky pre rok 2020 nasledovne: 
 

Uvedené príspevky sa môžu zmeniť v súvislosti so zmenou zákonných predpisov. Uhradené poplatky sa nevracajú. 
 

 

 

Členský príspevok (každý člen ako bonus získa zákonné poistenie pre rok 2020): Člen LAA SR Nečlen 

Riadny členský príspevok uhradený do 28.02. 

 
65 EUR - 

Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03. 

 
70 EUR - 

Riadny členský príspevok uhradený po 31.03. 

 
100 EUR - 

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. * 

 

45 EUR - 

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 

31.03. * 

50 EUR - 

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. * 80 EUR - 

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. * 

 
30 EUR - 

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. * 

 
35 EUR - 

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. * 

 
65 EUR - 

Poplatok za obnovu členstva ** 

 
55 EUR  

Právnická osoba ( do 6 kusov LŠZ vrátane) 

 
30 EUR - 

Právnická osoba ( nad 6 kusov LŠZ ) 

 
40 EUR - 

Členské pre nelietajúcich členov – nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR 

 
3 EUR - 

Registračný poplatok nového člena  1 EUR 
 

- 

Pilotné preukazy a kvalifikácie:   

Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 0 EUR 100 EUR 

Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti  35 EUR  200 EUR 

Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť 20 EUR 100 EUR 

Predĺženie pilotného preukazu 0 EUR 200 EUR 

Technické preukazy:   

Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR  100 EUR 

Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR  100 EUR 

Licencie:   

Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie 0 EUR - 

Ostatné poplatky:   

Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)  16 EUR - 

Vydanie FAI licencie 0 EUR - 

Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR  7 EUR/hod. 17 EUR/hod. 

Poplatok za záznamníka LŠZ (na vyžiadanie)  1,5 EUR 10 EUR 

Poplatok za zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie) 6 EUR 20 EUR 



9. Prezídium vysiela VT na školenie Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi, ktoré sa 

uskutoční 20.11.2019 v Bratislave. 

 

10. Prezídium schvaľuje nákup 2 kusov 4-zásuvkových kartotékových kovových skríň. 

 

11. Zväzy dodajú najneskôr do 31.10.2019 príspevky s fotografiami do Spravodaja LAA SR na mail p. 

Strapáčovej. 
 

 12. Prezídium stanovilo termín nasledovného zasadania na 29.11.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: Miroslav Jančiar 


