
  Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

Konaného dňa 29.11.2019 v Žiline 
 

Prítomní: PaedDr. Miroslav Jančiar, Marek Jánošík, Mgr. Emil Červeňan, Ing. Ivan Pestún, Marián 

Adame, Mikuláš Košťál, Marián Turan, Dušan Kalinka, Ing. Róbert Grexa, Ing. Jaroslav Fignár, Dagmar 

Sekerková, Martina Strapáčová 

 

1. Kontrola bodov z minulého prezídia 

 

2. Info od prezidenta LAA SR 

- Zápis z kontroly, ktorú vykonal pracovník dopravného úradu počas MSR v MPK v Ražňanoch, bol 

neuspokojivý pre LAA SR, nakoľko v ňom uviedol, že súťaž prebehla bez schválenia dopravného úradu; 

LAA SR sa odvolala proti tomuto tvrdeniu a dopravný úrad toto odvolanie akceptoval a za chybu, ktorá 

vznikla nedostatočnou informovanosťou dotknutého pracovníka, sa ospravedlnil. Pre budúcnosť bude 

zrejme potrebné nahlasovať súťaže (nie zlety) cez dve akcie – jedna budú súťaže PK a ZK, druhá budú 

súťaže MPK a MZK. 

- Plánované stretnutie na MŠ SR s hlavným kontrolórom športu 04.12.2019 ohľadom volebných práv 

klubov zastrešených NŠZ, ohľadom pomerného zastúpenia v orgánoch NŠZ v závislosti na počet členov, 

ktoré klub zastrešuje ..., ktorého sa za LAA SR zúčastní prezident. 

 

3. Info od HT LAA SR  

- Konferencia Vzdušný priestor pre všetkých, ktorá sa uskutočnila 5.11. – 6.11.2019 v Herľanoch, kde 

prezentáciu za LAA SR predniesol HT LAA SR a v prípade záujmu o prezretie všetkých prezentácií, ktoré 

boli na konferencii prezentované, je potrebné požiadať o ich poskytnutie HT LAA SR. 

- Opravné opatrenia k odstráneniu nálezov z auditu za technickú časť boli zaslané na dopravný úrad, 

momentálne sa čaká na vyjadrenie, či sú akceptované. 

- Stav techniky 

 

4. Info od RLP LAA SR 

- Smernica o prevádzkových plochách, ktorú pripravuje dopravný úrad – viackrát pripomienkovaná zo 

strany LAA SR, jej návrh už bol zaslaný na medzirezortnú komisiu s akceptáciou našich pripomienok. 

- Výbor stálej medzirezortnej komisie – pre nás dôležité hlavne zmeny v rozdelení vzdušného priestoru, 

kde pôvodne navrhované zmeny by boli na úkor pilotov LAA SR, po pripomienkovaní je prísľub, že 

navrhované zmeny sa zjemnia natoľko, aby to piloti LAA SR tak veľa nepocítili. Problémom naďalej 

zostáva vzdušný priestor Užgorod. 

 

5. Info VT LAA SR o členskej základni a počte vydaných/predĺžených/rozšírených pilotných preukazov. 

 

6. Žiadosť o dofinancovanie činností LAA SR, ktorá bola zaslaná na MDaV SR a ktorá nebola MDaV SR 

akceptovaná z dôvodu nedostatku finančných zdrojov – prezídium poveruje Ing. Jaroslava Fignára 

naďalej pokračovať v snahe o získanie financií na činnosť LAA SR zo štátnych prostriedkov 

a v spolupráci s VT pripraviť žiadosť, ktorá bude adresovaná priamo premiérovi a predsedovi 

dopravného úradu. 

 

7. Prezídium odporúča: 

- zverejniť na stránke LAA SR a rozoslať mailom pilotom MZK a MPK ponuku na publikácie Databáze 

letišť a letecké mapy v zmysle došlej ponuky 



- na stránku LAA SR uverejniť vzor vyplneného PLS a PP 

- doplniť do sprievodného textu mailu, ktorý sa posiela mailom s poistným certifikátom, že poistný 

certifikát je potrebné mať v papierovej verzii pri sebe počas každého letu spolu s platnými dokladmi 

pilota 

- zasielať upozornenie pri konci platnosti PP a PLS 30 dní pred koncom platnosti a aj 15 dní pred koncom 

platnosti preukazov. 

 

8. Prezídium schválilo termíny školení odborného personálu nasledovne: 

- školenie inštruktorov a inšpektorov LAA SR 

   08.02.2019 Trenčín 

   20.02.2019 Vrbov pri Kežmarku 

- školenie technikov LAA SR 

   07.03.2020 Banská Bystrica 

 

9. HT LAA SR informoval členov prezídia o pozastavení funkcie technika LAA SR k 01.12.2019 pre p. 

Mühelyiho na základe predložených dokladov, z ktorých je zrejmé, že menovaný použil pečiatku 

technika LAA SR na neschválenom súkromnom tlačive s hlavičkou jeho firmy a podklady z technickej 

prehliadky neboli zaslané na LAA SR. Pre vysvetlenie tejto situácie bude p. Mühelyi po dohode termínu 

s HT LAA SR pozvaný na LAA SR. 

 

10. Vzhľadom k neustálemu zvyšovaniu nákladov na činnosť LAA SR prezídium pristúpilo 

k nasledovným opatreniam s účinnosťou od 01.01.2020: 

- registračný poplatok pre nových členov sa zvyšuje z 1€ na 20€ 

- zavádza sa poplatok za predĺženie PP alebo PLS po termíne vo výške 20€ 

- výška príspevkov na činnosť zväzov sa znižuje na 50% zo sumy za vydanie pilotného preukazu. 

Tabuľka príspevkov pre rok 2020 tvorí prílohu č. 1. 

 

11. Prezídium schválilo rozpočet pre rok 2020 v nasledovnom znení: 

 

 

Plánovaný rozpočet LAA SR pre rok 2020 

   

Príjmy 2019   

Členské príspevky 81500 ČP1200x65 + VPP100x35 

Registračný poplatok 2000 RP200 x 100 nových členov 

Neskoré predĺ. PP a PLS 6000 300 preukazov x 20 

Príjmy spolu: 89500  

   

   

Výdaje 2019   

Superhrubá mzda VT 15048 928 HM; SHM 1254 x 12 

Superhrubá mzda AP 11292 696 HM; SHM941 x 12 

Superhrubá mzda HT 5940 495 SHM x 12 

Superhrubá mzda RLP 6180 515 SHM x 12 

Cestovné výdaje 10000  

Nájom + energie 4594 64,80 plyn + 48 elektrika + 270 nájom 



Spoje 1000 mobily, net, stránka …. 

Poštovné 1100  

SL + SF 1000  

Kancelárske potreby 946  

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

PZP členov 20400  

Vybavenie sekretariátu 2000  

Iné 2700  

Zväzové financie PG 2655  

Zväzové financie MPG 435  

Zväzové financie ZK 122,5  

Zväzové financie MZK 87,5  

Rezerva 3500  

Výdaje spolu 89500  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 Príloha č.1 

Poplatky členských príspevkov pre rok 2020 

Členský príspevok (je v ňom zahrnuté povinné 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 ** 

 
65 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  20 EUR 
 

- 

Pilotné preukazy a kvalifikácie:   

Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 0 EUR 50 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 v termíne 0 EUR 100 EUR 

Predĺženie pilotného preukazu po termíne *** 20 EUR 100 EUR 

Technické preukazy:   

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

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

Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti po termíne *** 20 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 zaslanie záznamníka LŠZ (pri vydaní PLS LŠZ alebo na vyžiadanie)  1,5 EUR 10 EUR 

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

Poistenie druhého sedadla pre územie SVK a CZ – ročné 

                                                                               - 3-mesačné    

                                                                               - 1-mesačné    

70 EUR 

42 EUR 

28 EUR 

- 

- 

- 

Poistenie druhého sedadla pre územie EURÓPA – ročné 

                                                                               - 3-mesačné    
140 EUR 

84 EUR 

- 

- 



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

 

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť: 
 

- študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktorandi)– potvrdenie o návšteve školy 

(stačí zaslať mailom) 

- predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom) 

- invalidní dôchodcovia – každoročne predkladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne 

(poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne a na počkanie – stačí zaslať mailom) 

- starobní dôchodcovia – dovŕšenie veku 62 rokov 
 

** Poplatok za obnovenie členstva – hradí ho každý, kto nemal predchádzajúci rok uhradený 

členský príspevok alebo členské pre nelietajúcich členov, spolu s členským príspevkom pre 

daný rok. Povinnosť uhradiť tento poplatok bola stanovená Konferenciou delegátov LAA SR, 

čiže môže byť zrušená zasa iba Konferenciou delegátov LAA SR, preto o to nežiadajte 

výkonného tajomníka. 

 

*** Poplatok za predĺženie PP alebo PLS po termíne – t.j. od 1. dňa, kedy Vám skončila 

platnosť preukazu. Príklad: platnosť pilotného preukazu končí 23.09.2020, avšak Vy máte 

lekársku spôsobilosť až s dátumom 25.09.2020 (lebo platnosť pilotného preukazu sa odvíja od 

dátumu zdravotnej spôsobilosti) – tak v tomto prípade je potrebné uhradiť aj poplatok 20€ za 

predĺženie platnosti PP a PLS po termíne. 

  

Členský príspevok zahŕňa zákonné poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám 

a je uzatvorené na osobu, pre územie Európy a platí od druhého dňa po uhradení členského 

poplatku do 31.12.2020. Výška poistného krytia pre všetky druhy LŠZ je 950.000 EUR 

(spoluúčasť 300 EUR). K plneniu je potrebné mať v poriadku všetky zákonom požadované veci 

– platný pilotný preukaz LAA SR, platný technický preukaz LAA SR a samozrejme, uhradený 

riadny členský príspevok pre daný rok. 

 

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

vhodný na udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú 

zdravotné problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu 

(ak bol vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR. Tento poplatok by mal byť tiež 

uhradený za každú osobu, ktorú veziete v tandeme, nakoľko podľa platných predpisov a 

nariadení môžete v tandeme viezť iba člena LAA SR.  
 

Poplatky môžete uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamo 

vkladom na účet LAA SR:  IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392, BIC/SWIFT: 

FIOZSKBAXXX. Ako variabilný symbol uvádzajte svoje rodné číslo. 

  
 

                                                                               - 1-mesačné    49 EUR - 


