
Zápis zo zasadania prezídia LAA SR,
konaného dňa 01.04.2016 v Žiline

Prítomní: PaedDr. Miroslav Jančiar, Ing. Vladimír Krempaský, Marek Jánošík, Mgr. Emil       
    Červeňan, Ing. Martin Šimko, Ing. Ivan Pestún, Dušan Kalinka, Walter Topfer, 
    Dagmar Sekerková, Ing. Róbert Grexa – prezenčná listina tvorí prílohu č.1

1. Prezídium schválilo do funkcie RLP LAA SR od 01.04.2016 Ing. Róberta Grexu, ktorý bude túto
funkciu vykonávať bez nároku na mzdu do 31.12.2016. Informácie členom o zmene RLP LAA SR a
kontaktoch na neho zabezpečí p. Sekerková.

2. Prezident, HT a VT informovali prezídium o jednaniach, ktorých sa zúčastnili na dopravnom
úrade – pripravovaná nová smernica pre iné prevádzkové plochy ako letiská, nová smernica SM-12
(platnosť a rozsah lekárskych prehliadok, platnosť preukazov letovej spôsobilosti ….).
Vzhľadom k tomu, že p. Mitter chodí jednať na dopravný úrad síce ako obyčajný občan SR, ale
rieši veci, ktoré sú výhradne v právomoci LAA SR, boli pracovníci dopravného úradu opätovne
upozornení,  aby  s  ním  neprejednávali  interné  záležitosti  LAA  SR.  Taktiež  p.  Mitter  bude
upozornený,  aby  nejednal  o  otázkach,  ktoré  sa  týkajú  LAA SR,  nakoľko  sú  presne  stanovení
zástupcovia LAA SR, ktorí majú oprávnenie jednať v jej mene.

3.  Nový  RLP  LAA SR  informoval  prezídium  o  zmenách   v  letových  priestoroch  SR  a  o
podmienkach preletu hraníc SR. Tieto zmeny spracuje a budú uverejnené na stránke LAA SR a
rozoslané všetkým členom LAA SR.

4.  Prezídiu rozdelilo  financie za novo vydané pilotné preukazy v roku 2015 vo výške 7.476 €
nasledovne:

PK –     5.824 €
ZK -        168 €
MPK -  1.288 €
MZK -     196 €

5. Prezídium bolo informované p. Sekerkovou o novom zákone o športe a o podmienkach, ktoré by
LAA SR musela splniť, aby sa stala národným športovým zväzov a mohla žiadať o financie z MŠ
SR. Vzhľadom k nedostatku financií, ktoré sú potrebné k zaplateniu osôb, ktoré by pracovali na
implementácii  všetkých  podmienok  do  predpisov  LAA  SR,  je  momentálne  táto  možnosť
bezpredmetná.
Prezident spolu s p. Sekerkovou budú jednať so zástupcom MŠ SR ohľadom inej možnosti žiadania
financií na športovú činnosť.

6. Prezídium prediskutovalo návrh p. Červeňana, aby identifikácia členov nebola realizovaná podľa
rodného čísla, ale nejakým iným spôsobom, napr. pridelením osobného čísla.
Nakoľko v minulosti už LAA SR vyskúšala túto možnosť, avšak bez úspechu a s nevôľou členov a
vzhľadom k tomu, že rodné čísla nie sú nikde uverejňované a pracujú s nimi iba oprávnené osoby s
požadovaným školením, prezídium tento návrh zamietlo.

 



7. Prezídium poverilo p. Krempaského predniesť prezentáciu za LAA SR na konferencii Vzdušný
priestor pre všetkých. Prezentáciu pripraví v spolupráci s novým RLP LAA SR p. Grexom.

Zapísal: Dagmar Sekerková Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar




