
Zápis zo zadania prezídia LAA SR, 

konaného dňa 07.11.2014 v Žiline 

 

 

 

Prítomní: M. Turan, M. Csonka, P. Gašparovič, M. Jančiar, M. Šimko, M. Jánošík, E. Červeňan,  

      V. Krempaský, M. Bohuš, D. Sekerková – viď prezenčná listina 

 

 

 

1. Prezídium jednohlasne schválilo, že vzhľadom k neprítomnosti prezidenta LAA SR, ktorý sa 

nemohol zúčastniť zasadania zo zdravotných dôvodov, bude zasadanie viesť P. Gašparovič. 

 

2. Prezídium bolo informované o termínoch valných hromád: 

- zväz MZL – 22.11.2014 o 10.00 hod. na letisku Lisková – zabezpečí Turan 

- zväz ZL – 07.02.2014 o 10.00 hod. v Žiline, v reštaurácii Kotva – zabezpečí Sekerková 

- zväz MPL – 17.01.2015 – čas a miesto konania budú upresnené – zabezpečí Jančiar 

 

3. Prezídium schválilo: 

- termín konania Konferencie delegátov LAA SR na 28.03.2015 o 10.00 hod. V Žiline, v reštaurácii 

Kotva – zabezpečí Sekerková 

- termín konania školenia odborného personálu LAA SR na 24.01.2015 o 10.00 hod. v objekte 

vojenského pluku v Žiline (ako každým rokom) – zabezpečí Sekerková 

 

4. Emil Červeňan bol jednohlasne poverený správou webu LAA SR pre ďalšie obdobie. 

 

5. Prezídium nariaďuje prezidentovi, aby najneskôr do 14.11.2014 zaslal notárom overené 

splnomocnenie pre výkonného tajomníka na vybavenie registrácie oprávnených prijímateľov 2% a 

najneskôr do 15.11.2014 odovzdá prístupové práva k webu LAA SR E. Červeňanovi. Taktiež v 

znení rozhodnutia prezídia zo dňa 04.10.2014 prezident v čo najkratšom čase zabezpečí zriadenie 

účtu LAA SR vo FIO banke s tým, že nové číslo účtu bude uverejnené v spravodaji LAA SR a na 

stránke LAA SR. 

 

6. Prezídium rozhodlo, že Spravodaj LAA SR bude rozposielaný mailom, tým, ktorí mail nemajú, 

bude zaslaný obyčajnou poštou. Termín odovzdania príspevkov je 30.11.2014, tie do 03.12.2014 

spracuje D. Sekerková a samotný spravodaj vizuálne spracujú M. Švec a E. Červeňan do 

07.12.2014. 

 

7. Prezídium rozhodlo, že 2% získané v roku 2014 (658,75€), budú použité na čiastočnú úhradu 

štartovného na Majstrovstvá Sveta v padákovom lietaní v Kolumbii. 

 

8. Prezídium jednohlasne schválilo pridelenie financií na rok 2014 za vydané PP v roku 2013 v 

plnej výške (80% z poplatku za vydanie PP): 

- zväz PL – 186 VPP  …... 5.208€ 

- zväz ZL – 5 VPP   ...........   140€ 

- zväz MPL – 24 VPP  …..... 672€ 

- zväz MZL – 7 VPP  …........196€ 

 

9. Prezídium schválilo členské príspevky pre rok 2015 s tým, že základný členský poplatok bude 

zvýšený o 5€, členský poplatok pre študentov denného štúdia do 26 rokov a starobných dôchodcov 

bude o znížený o 5€ a ostatné príspevky zostávajú nezmenné. Prehľad všetkých členských 

príspevkov pre rok 2015 je priložený. 



V prípade, že to finančná situácia dovolí a LAA SR bude v budúcnosti tvoriť zisk, tento bude 

použitý investičný zámer – napr. zamestnanie ďalšej pracovnej sily (z dôvodu výrazného zvýšenia 

členskej základne a z toho vyplývajúceho zvýšenia administratívy) príp. na zabezpečenie vlastného 

sídla LAA SR a pod. 

 

10. Prezídium schválilo výrobu 100 ks tričiek a 20 ks polokošieľ, ktoré budú odovzdané odbornému 

personálu LAA SR, členom prezídia príp. budú použité na reklamné účely. Schválená farba je 

bledomodrá, tričko bude mať na ľavej prednej strane znak LAA SR a názvom a na ľavom rukáve 

bude odkaz na stránku LAA SR tmavomodrou potlačou. Členovia prezídia, ktorí majú možnosť, 

zistia cenové ponuky a najneskôr do 30.11.2014 ich pošlú na sekretariát. Konečný výber bude 

vykonaný mailovou komunikáciou. 

 

11. Prezídium schválilo odmenu pre výkonného tajomníka za rok 2014 vo výške 800€ a nákup 

notebooku pre RLP do výšky 500€. Taktiež schválilo vyplácanie cestovných príkazov v plnej výške, 

pokiaľ prezídium neurčí inak. 

 

12. RLP LAA SR podal informáciu o zvýšenej leteckej nedisciplinovanosti pilotov MPK (lietanie v 

nízkej výške nad zastavanými oblasťami, v blízkosti miest a obcí a pod.). Prezídium rozhodlo, že sa 

tým má zaoberať odborná komisia zväzu MPK, ktorú určí Predsedníctvo zväzu MPK najneskôr do 

28.02.2015 v súlade s platnými leteckými predpismi.. RLP predbežne navrhol, že každý motorový 

padákový klzák bude označený identifikačným číslom, ktoré si zabezpečí majiteľ sám. Na 

vyžiadanie bude možné zakúpiť si biely alebo čierny skytex u hlavného technika LAA SR v sume 

2€ za veľkosť A4.  

 

13. Vzhľadom k nezrovnalostiam k podmienkam preletu hraníc do ČR a PL zistí RLP LAA SR 

presné podmienky týchto preletov a to najneskôr do 30.11.2014. 

 

14. Prezídium schvaľuje formu zápisníkov pilota LŠZ, ktorú navrhol HT LAA SR a schvaľuje tlač 

týchto zápisníkov v počte 100 ks. Zápisník sa bude predávať členom LAA SR v sume 6€ a na 

stránke LAA SR bude zverejnená jeho jednoduchá verzia k voľnému stiahnutiu. 

 

15. Prezídium odporúča odstrániť výrobné číslo z evidencie LŠZ, ktorá je zverejnená na stránke 

LAA SR, a to od najbližšieho zverejnenia. 

 

16. Prezídium bolo informované HT LAA SR, že je rozpracovaný variant vydávania preukazov 

letovej spôsobilosti pre LŠZ na dobu 2 rokov, mimo 2-miestne a výcvikové LŠZ. 

 

17. Pokiaľ niekto predloží projekt propagácie LAA SR medzi stredoškolskou mládežou formou 

prednášky, praktickej ukážky a pod. a tento projekt prezídium schváli, je možné naň poskytnúť 

sumu až do 600€. 

 

18. Vzhľadom k veľkej administratíve prezídium schvaľuje zamestnať od 01.01.2015 ďalšiu 

pracovnú silu na polovičný úväzok na pomocné administratívne práce s tým, že D. Sekerková zistí 

podmienky zamestnania absolventov a nezamestnaných. Prezídium následne rozhodne, či sú pre nás 

podmienky vhodné príp. či treba zamestnať niekoho na dohodu. 

 

19. Na stránke MŠVVaŠ SR je zverejnená informácia o pridelení financií pre SNA vo výške 

47.200€ na športovú reprezentáciu a rozvoj športových odvetví, o ktorú žiadal SNA spolu s LAA 

SR a SFUL. Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sme neboli zo SNA vyzvaní na stretnutie 

ohľadom prerozdelenia týchto financií, prezídium bude žiadať oficiálnou cestou SNA o vyjadrenie 

k prijatej dotácií. V prípade negatívneho vyjadrenie bude LAA SR žiadať o dodatočné prerozdelenie 

MŠVVa Š SR. Žiadosť o vyjadrenie SNA vypracuje a zašle najneskôr do 15.11.2014 D. Sekerková. 



 

20. Prezídium nariaďuje, aby sa v pozvánke na zasadanie prezídia vždy uvádzal aj program 

prezídia. 

 

 

 

 

 

 


