
  Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 19.06.2020 v Žiline 

 

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

Adame, Mikuláš Košťál, Marián Turan, Ing. Peter Gašparovič, Ing. Róbert Grexa cez videohovor, Ing. 

Jaroslav Fignár, Dagmar Sekerková, Martina Strapáčová a Ján Lacúch ako hosť 

 

1. Kontrola bodov z minulého prezídia 

 

2. Info RLP LAA SR: 

 Z dôvodu pandémie sa všetky zmeny vzdušného priestoru, ktoré boli avizované na školení, 

zastavili a prebehnú pravdepodobne po lete tohto roku. Dôvod mali taký, že nebolo možné vykonať 

školenie u riadiacich LPS. 

 Podmienky pre lietanie do a zo zahraničia sú uvedené v NOTAMe, ktorý je zverejnený aj na 

našej stránke. Ideálne je vždy zavolať na FIC Bratislava, tam sú povinný poskytnúť informácie. 

 Na návrhy smerníc, ktoré boli zaslané na schválenie DÚ SR, sme nedostali stále žiadnu 

odpoveď. 

 V Žiline máme pripraveného jedného pilota na preskúšanie inštruktora, ak majú zväzy niekoho 

ďalšieho treba ich čo najskôr nahlásiť.  

 Po konzultácii výkonného tajomníka  s organizátormi bude pripravený aktuálny kalendár akcií 

LAA SR, ktorý bude nahlásený na najbližšej koordinačnej porade. Zlety, kde sa o nič nejedná 

a nebude na nich vystavovaná štartovná listina, nebudú nahlásené. V takom prípade sa bude jednať 

o uzavretú akciu bez prístupu verejnosti (napr. zlet s guľášom a pod.). Všetky naše aktivity sú 

hlásené na DÚ týždeň pred ich začiatkom z dôvodu možnej kontroly. 

 Vyhláška č. 28/2020 Z. z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických parametroch 

osobitného letiska, ochranných pásmach osobitného letiska a o používaní osobitných letísk – zo 

strany LAA SR bola smernica pripomienkovaná, takmer všetky naše pripomienky boli 

akceptované, avšak pri pripomienkovaní neboli predložené s tým súvisiace poplatky.  

3. Prezídium sa zhodlo na tom, že predložený návrh vyhlášky MD SR o leteckých školách je za 

súčasného právneho stavu a v znení súčasných predpisov pre podmienky LAA SR neakceptovateľný 

a je potrebné ho pripomienkovať čo najskôr písomne -  zodpovedný RLP LAA SR a podľa okolností 

zažiadať o stretnutie zástupcov LAA SR so zodpovednými osobami. 

4. Ohľadom vyhlášky č. 2/2020 Z. z. je potrebné zisť, či plochy, ktoré mala LAA SR schválené pred 

vydaním tejto smernice, sú evidované aj DÚ SR – zodpovedný RLP LAA SR. 

5. Prezídium riešilo žiadosť od p. Fussgängera o prešetrenie porušovania predpisov inštruktorom ZK 

Jurajom Sladkým a hlavným inšpektorom zväzu ZK Ladislavom Gécim. 

Žiadosť adresoval p. Fussgänger na KRK LAA SR, ktorá však túto žiadosť, v zmysle Stanov LAA SR, 

presunula na vybavenie Prezídiu LAA SR.  

Vzhľadom k získaným informáciám Prezídium LAA SR konštatuje, že spomínaný let bol vykonaný na 

ZK Wills Wing Sport 167, imatrikulačná značka OM-H505 s platnosťou PLS do 10.05.2021. Výrobca 

nikde neuvádza, o koľko miestny ZK ide, uvádza iba maximálnu vzletovú hmotnosť, ktorá nebola 

prekročená. Let vykonal Juraj Sladký, člen LAA SR s platným zákonným poistením, PP č. 3-0028 

platným do 31.08.2020 a s kvalifikáciou inštruktor ZK. Podľa platnej smernice LZ-1 nemá inštruktor 

zakázané lietať s pasažierom, ako je to napríklad pri kvalifikácii pilot ZK-A, B. 

Na základe vyššie uvedených skutočností prezídium konštatuje, že nedošlo k žiadnemu porušeniu 

platných predpisov. V prípade ostatných nejasností nech sa p. Fussgänger písomne (mailom alebo 

poštou) obráti na predsedníctvo zväzu ZK LAA SR. 



 

6. Rozdelenie financií za vydané PP v roku 2019 =4.984 € 

PK 154 PP x 80% z 35€ 4.312 € 

ZK     7 PP x 80% z 35€    196 € 

MPK   12 PP x 80% z 35€    336 € 

MZK     5 PP x 80% z 35€    140 € 

 

7. Rozdelenie financií z 2% nabehnutých v roku 2019 =1.638,68 € 

PK   352,50 € 

ZK   352,50 € 

MPK   352,50 € 

MZK   352,50 € 

Zlet MPK – Zborov 228,68 € 

 

8. Prezídium rozhodlo, že o rozdelení financií z PUŠ pre rok 2020 na reprezentáciu vo výške 16.000€ 

rozhodne na základe športových aktivít v roku 2020 s tým, že pre naštartovanie športovej činnosti zväzu 

MZK bude vyčlenená určitá finančná podpora podľa uskutočnených výdajov. 

 

9. Prezídium schválilo účtovnú závierku za rok 2019 s tým, že vzniknutá strata vo výške 7.046,77 € 

bude vykrytá z účtu Nevysporiadaný HV minulých rokov. 

 

10. Návrh Petra Gašparoviča, aby boli poplatky za obnovu preukazu pilota a preukazu letovej 

spôsobilosti LŠZ zrušené k 01.07.2020, prezídium zamietlo, pretože uvedené poplatky už boli v prvom 

polroku uhrádzané.  

Členovia prezídia si rozmyslia nový systém navýšenia rozpočtu LAA SR, ktorý predložia na najbližšom 

zasadaní Prezídia LAA SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar 

 


