
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR,
konaného dňa 20.11.2015 v Žiline

Prítomní: Mgr. Miroslav Jančiar, Mgr. Emil Červeňan, Marek Jánošík, Dušan Kalinka, Ing. Tomáš
Sluk, Walter Topfer, Ivan Pestún, Ing. Vladimír Krempaský, Dagmar Sekerková – viď prez. listina

1. Prezident informoval prítomných o svojej činnosti a o činnosti sekretariátu:
- bola podpísaná zmluva o spolupráci so 4. poverenou organizáciou – Slovenská liga aviatikov – ide
o  spoluprácu  pri  organizovaní  športových,  propagačných  či  kultúrno-spoločenských  akcií,  pri
organizovaní  a  príprave  školení  a  prednášok  a  pri  nadväzovaní  stykov  s  inými  leteckými
organizáciami či už v tuzemsku alebo v zahraničí
- jednanie s Allianz – Slovenskou poisťovňou ohľadom zákonného poistenia LŠZ pre rok 2016 bolo
úspešne zavŕšené, poistná zmluva pre rok 2016 zostáva v takmer nezmenenom znení, rozdiel nastal
iba v poistnej sume – zatiaľ čo doteraz sme platili 19€ na člena, podarilo sa nám vyjednať nižšiu
sumu, a to 17€ na člena
-  v  organizácii  prebehla  kontrola  zo  Sociálnej  poisťovne,  ktorá  dopadla  bez  závažnejších
nedostatkov
- v organizácii prebehol audit z Dopravného úradu SR – hoci od auditu prebehol viac ako mesiac,
zápis ešte nie je dokončený, podstatné však je, že LAA SR získala poverenie až do roku 2020, avšak
určite bude potrebné čo najskôr po obdržaní zápisu odstrániť závady, ktoré boli počas auditu zistené
- lekárske prehliadky – neustále ohľadom nich jednáme s Dopravným úradom SR, v roku 2016
prebehne  aktualizácia  smernice  SM-12,  kde  sú  stanovené  aj  podmienky  ohľadom  lekárskych
prehliadok,  naše  snaženie  o  zjednodušenie  prehliadok  zosúladíme  s  ostatnými  poverenými
organizáciami

2. Prezídium schválilo, že členské príspevky pre rok 2016 zostávajú rovnaké ako v roku 2015.

3. Prezídium schválilo, že vyplácanie cestovných príkazov pre rok 2016 zostáva nezmenené, t.j. v
súlade s príslušnými zákonmi.

4. Prezídium schválilo odmenu za rok 2015 pre Dagmar Sekerkovú vo výške jedného mesačného
platu.

5.  Prezídium poveruje  Tomáša Sluka a  Dagmar Sekerkovú prípravou informačnej  brožúrky pre
pilotov, v ktorej budú všetky základné informácie potrebné pre našich členov. Termín: 31.01.2016.

6.  Predsedovia  zväzov,  prezident,  RLP a  HT pošlú  svoje  príspevky  do  Spravodaja  LAA SR
najneskôr do 10.12.2015 na sekretariát LAA SR, kde ich spracuje Dagmar Sekerková a Spravodaj
bude distribuovaný mailom, tým, ktorí mail nemajú, bude zaslaný poštou. Termín: 18.12.2015

7.  Prezídium rozhodlo,  že  predsedovia  zväzov  zašlú  termíny  pretekov  na  sekretariát  LAA SR
najneskôr do 31.01.2016.

8. Prezídium poveruje Prezidenta zabezpečením nového vzhľadu pilotného preukazu LAA SR.

9. Hlavný technik LAA SR žiada tých členom prezídia, ktorí ešte nepredložili záznamníky svojich
LŠZ, ktoré majú v evidencii LAA SR, aby ich predložili najneskôr do termínu konania školenia
odborného personálu LAA SR 30.01.2016 na kontrolu (Červeňan + Jánošík) tak, aby im nebola
pozastavená platnosť PLS podľa postupov pre výkon činností  letovej spôsobilosti LŠZ, časť 3 bod
1.7 ods. 1.

10. Prezídium stanovuje termín školenia odborného personálu LAA SR na 30.01.2016 o 10:00 hod.



v kasárňach v Žiline.
11. Prezídium bol informované o tom, že terajší RLP LAA SR sa vzdáva svojej funkcie, ktorú bude
z  rodinných dôvodov vykonávať  už  iba  do  31.12.2015.  Prezídium rozhodlo,  že  pokiaľ  nebude
vybraný nový RLP, funkciu RLP LAA SR preberá prezident.
Termín konania výberového konania na funkciu RLP LAA SR prezídium stanovuje na 30.01.2016,
po skončení školenia odborného personálu.
Informácia o výberovom konaní spolu s požiadavkami na výkon tejto funkcie bude mailom zaslaná
všetkým SK členom a tiež bude zverejnená na stránke LAA SR.

12.  Prezídium  schválilo  prijatie  administratívneho  pracovníka  na  trvalý  pracovný  pomer  od
01.01.2016  s  hrubou  mzdou  550€/mesačne.  Pohovor  so  záujemcami  prevedú  Marek  Jánošík  a
Dagmar  Sekerková.  Informácia  o termín  pohovu spolu s  požiadavkami  na výkon funkcie  bude
zaslaná mailom všetkým SK členom a tiež bude zverejnená na stránke LAA SR. Pohovor prebehne
v priebehu decembra 2015.

13. Prezident schválil sumu 150€ na letisko Kolonica za účelom podpory lietania v danej lokalite,
ktorú v hojnom počte využívajú aj naši motoroví piloti.

13. Prezídium schválilo rozpočet pre rok 2016 v nasledovnom znení:

Zapísal: Dagmar Sekerková Schválil: Mgr. Miroslav Jančiar




