
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 30.09.2016 v Žiline 

 

 

Prítomní: M. Jančiar, M. Jánošík, P. Gašparovič, D. Kalinka, I. Pestún, W. Topfer, V. Krempaský, 

R. Grexa, D. Sekerková, M. Slotová – viď prezenčná listina 

 

 

1. Prezident informoval členov prezídia o činnosti od posledného zasadania prezídia: 

- podarilo sa presadiť, že zástupca LAA SR je zaradený do stálej medzirezortnej komisie MD SR, 

čo bolo dlhoročným neuskutočniteľným cieľom 

- MŠ SR – financie na reprezentáciu a športovú činnosť – LAA SR nespĺňa podmienky k tomu, aby 

sa stala národným športovým zväzom a pokiaľ nebudú zmenené podmienky či už vo FAI alebo 

v zákone o športe, tak ich ani nie je možné splniť. Funkcionári LAA SR však budú iniciatívne 

vyhľadávať iné možnosti financovania (napr. Nadácia SPP a pod.). 

- NAPANT – vybavené povolenie na vjazd na Kráľovú Hoľu za dodržania stanových podmienok 

(maximálne 3 autá, dodržiavanie návštevného poriadku ...) 

- MetLife – vybavené úrazové poistenie členov LAA SR a ich rodinných príslušníkov 

- jednania na DÚ SR a MD SR ohľadom platnosti lekárskych prehliadok – stále v jednaní 

- stretnutie na LAA ČR – porovnanie podmienok na lietanie v oboch asociáciách 

- SIAF – stánok LAA SR počas Leteckých dní SIAF 2016 

- nominácia na Národnú cenu letectva SR „Zlaté krídlo“ v kategórii Športové letectvo a následné 

ocenenie Mariána Turana cenou verejnosti 

- jednanie v SNA ohľadom možnosti vzniku právneho subjektu, kde by boli združené poverené 

organizácie za účelom žiadosti financovania činnosti združených organizácii MD SR 

 

2. Stručná informácia HT LAA SR ohľadom evidencie LŠZ a letovej spôsobilosti LŠZ. HT LAA SR 

vyjadril spokojnosť s kvalitou podkladov, ktoré prichádzajú k vydaniu a predĺženiu PLS a 

nespokojnosť s vysokým počtom neplatných PLS u PK a MPK. K 30.9.2016 bolo vydaných a 

predĺžených 981 PLS, čo je viac oproti roku 2015 v tomto období. 

 

3. Stručná informácia VT LAA SR ohľadom členskej základne a pilotných preukazov (PP) – 

členská základňa je približne na rovnakom počte ako minulý rok, počet predĺžených PP už prekročil 

celkový počet predĺžených PP v roku 2015, no počet vydaných PP je oproti minulým rokom veľmi 

nízky. 

 

4. Prezídium rozdelilo financie z 2% vo výške 841,89 € prijatých v tomto roku nasledovne: 

PK – 126,30 € 

ZK – 126,31 € 

MPK – 126,31 € 

MZK – 126,31 € 

zlet/súťaž MPK v Zborove – 168,33 € 

zlet/súťaž MZK vo Svidníku – 168,33 € 

Financie musia byť vyúčtované najneskôr do 30.09.2017. 

 

5. Prezídium schválilo výšku členských príspevkov pre rok 2017 s nasledovnými zmenami oproti 

roku 2016: 

- zvyšuje sa poplatok za obnovu členstva z 35 € na 55 € 

- členovia, ktorí si uplatňujú invalidnú zľavu, musia každoročne predložiť doklad zo sociálnej 

poisťovne o tom, že poberajú invalidný dôchodok 

- do tabuľky poplatkov budú doplnené poplatky za poistenia 

Tabuľka s členskými príspevkami pre rok 2017 je priložená. 



 

6. Prezídium schválilo mesačnú mzdu pre HT LAA SR a RLP LAA SR od 01.01.2017 vo výške 

100€ btto. 

 

 

7. Prezídium schválilo nasledovný predpokladaný rozpočet pre rok 2017: 

 

 

 

8. Prezídium rozhodlo, že Spravodaj LAA SR bude rozoslaný písomne všetkým členom LAA SR, 

žijúcim na Slovensku spolu s reklamným perom LAA SR. Prezídium taktiež súhlasilo so 

zabezpečením hodnotnejších reklamných predmetov v počte 30 ks na reprezentačné účely. 

 

9. Prezídium bolo informované o termíne konania valných hromád jednotlivých zväzov: 

zväz PK – 12.11.2016 

zväz MZK – 19.11.2016 

zväz ZK – 26.11.2016 

zväz MPK – 03.12.2016 

 

10. Prezídium rozhodlo, že sa Konferencia delegátov LAA SR bude konať dňa 18.02.2017 o 10:00 

hod. v Žiline a školenie odborného personálu LAA SR prebehne 28.01.2017 od 10:00 hod v 

kasárňach v Žiline. 

 

11. Zmenou webovej stránky boli poverení Marek Polešenský a Marek Jánošík, termín dokončenia 

zmeny je 31.12.2016. Zodpovedný: Miroslav Jančiar 

 

12. Tvorbou Spravodaja LAA SR bola poverená Martina Slotová, spravodaj bude odoslaný 

Predpokladané príjmy

Členské príspevky 1100 x 55 60500

Členské príspevky 100 x 60 6000

Vydanie PP 200 x 35 7000

SPOLU: 73500

Predpokladané výdaje

Zákonné poistenie LŠZ 1200 x 17 20400

Nájom 764 x 4 3060

Superhrubá mzda VT 1082 x 12 čistá 656 12990

Superhrubá mzda AP 745 x 12 čistá 446 8940

Superhrubá mzda HT 130 x 12 čistá 90 1560

Superhrubá mzda RLP 130 x 12 čistá 90 1560

Cestovné 12920

Poštovné 1070

Mobil + net + doména 700

Kanc. potr. A všetko ost. 3000

66200

Rozdiel: + 7300 €

Predpokladaný rozpočet pre rok 2017



najneskôr do 15.12.2016. Predsedovia zväzov, HT LAA SR, RLP LAA SR, VT LAA SR a Prezident  

LAA SR dodajú príspevky najneskôr do 31.10.2016. 

 

13. Prezídium schválilo rozosielanie Príručky pilota LAA SR mailom každému členovi LAA SR 

nahlásenému do výcviku. Príručka pilota LAA SR bude tiež zverejnená na stránke LAA SR. 

 

14. Prezídium poveruje Emila Červeňana spísaním krátkych informácií v anglickom jazyku o 

uznávaní IPPI kariet na SVK a o lietaní cudzincov na území SR (či iných špecifikách), ktoré po 

schválení nasledovne zašle do FAI a to v termíne najneskôr do 31.10.2016. 

 

15. Vzhľadom k dosť vysokému počtu nepreškolených pilotov MPK prezídium navrhuje, aby 

prebehlo minimálne ešte jedno školenie, predpokladaná lokalita je Záhorie. V prípade nutnosti by 

školenie mohlo tiež prebehnúť po skončení VH zväzu MPK. Zabezpečí RLP LAA SR. 

 

16. Vzhľadom k poskytnutým nepravdivým informáciám prezídium pozastavuje činnosť 

výcvikového strediska č. 01/2016 – Laco Air až do skončenia platnosti oprávnenia pre zriadenie 

výcvikového strediska a nasledovne platnosť spomínaného výcvikového strediska nebude 

predĺžená. 

 

17. Prezídium prejednalo návrh zväzu ZK na vylúčenie člena Tomáša Fussgangera z LAA SR. 

Prezídium bude postupovať v súlade s planými Stanovami LAA SR, dotknutému bude zaslaná 

doporučená zásielka s podkladmi na vylúčenie a Prezídium stanovuje jeho predvolanie, aby sa 

mohol obhájiť, na 09.12.2016 o 18:00 hod. do kancelárie LAA SR. 

Prezídium tiež stanovuje termín konania nasledovného prezídia na 09.12.2016 o 16:00 hod. 

 

18. Prezídium pokračovalo v úprave vnútorných predpisov LAA SR, tak aby došlo k ich 

obsahovému súladu a jednotnej forme, ktorú pripravil Peter Gašparovič. 

 

19. Prezídium LAA SR oceňuje výsledky, ktoré dosiahli reprezentanti paraglidingu na 

Majstrovstvách Európy v Macedónsku (12. miesto z 30 krajín, najlepšie umiestnenie Štefan 

Vyparina – 26. miesto zo 150 pretekárov), Ivan Pestún na Majstrovstvách Európy v paramotorovom 

slalome (10. miesto), či Juraj Koreň (X-Berg challenge, Juhoafrická republika – 1. miesto). Patrí im 

veľká vďaka za vzornú reprezentáciu LAA SR a celého Slovenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar 

 

 

 

 

 

 

 



Výška členských príspevkov pre rok 2017 

Členský príspevok (každý člen ako bonus získa zákonné poistenie pre rok 2017): Člen LAA SR Nečlen 
Členský príspevok uhradený do 28.02. 55 EUR - 

Členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03. 60 EUR - 
Členský príspevok uhradený po 31.03. 90 EUR - 
Členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. * 35 EUR - 
Členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. * 40 EUR - 
Členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. * 70 EUR - 
Členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. * 20 EUR - 
Členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. * 25 EUR - 
Členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. * 55 EUR - 
Poplatok za obnovu členstva ** 55 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  1 EUR - 
Pilotné preukazy a kvalifikácie:   
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti 0 EUR 50 EUR 
Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti  35 EUR  100 EUR 
Predĺženie pilotného preukazu, rozšírenie kvalifikácií pre všetky odbornosti 0 EUR 100 EUR 
Vystavenie duplikátu pilotného preukazu pri strate, odcudzení, poškodení, zmene trv. bydl. a pod.   7 EUR   33 EUR 
Technické preukazy:   
Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR  100 EUR 
Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 0 EUR  100 EUR 
Vystavenie duplikátu preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pri strate, odcudzení, poškodení, zmene 

trvalého bydliska a pod. 
7 EUR 

   
 33 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 (na vyžiadanie) – veľký, malý nový 

                                                                                        - malý tenký 
1,5 EUR 

1 EUR  
10 EUR 

8 EUR 
Poplatok za zaslanie zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie) 6 EUR 20 EUR 
Poistenie druhého sedadla pre územie SVK a CZ – ročné 

                                                                               - polročné    

                                                                               - 3-mesačné    

70 EUR 

42 EUR 

28 EUR 

- 

- 

- 
Poistenie druhého sedadla pre územie EURÓPA – ročné 

                                                                               - polročné    

                                                                               - 3-mesačné    

140 EUR 

84 EUR 

49 EUR 

- 

- 

- 
Úrazové poistenie na územie Európy – ročné 85 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 doktoranti)– potvrdenie o návšteve školy 

 - predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer 

- invalidní dôchodcovia – každoročne predpokladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne (poisťovňa toto potvrdenie 

vystavuje bezplatne a na počkanie) 

- starobní dôchodcovia – dovŕšenie veku 62 rokov 

 

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

hosťovské členské, 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. 

 

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 31.12.2017. Výška poistného krytia pre všetky 

druhy LŠZ je 750.000 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


