
Zápis to zasadania prezídia LAA SR, 

konaného dňa 09.12.2016 v Žiline 

 

 

Prítomní: Miroslav Jančiar, Walter Topfer, Martin Šimko, Emil Červeňan, Peter Gašparovič, Dušan 

Kalinka, Vladimír Krempaský, Róbert Grexa, Dagmar Sekerková, Martina Slotová – viď prezenčná 

listina 

Predvolaní: Ladislav Uzsák, Tomáš Fussgänger – viď prezenčná listina 

 

1. Emil Červeňan informoval prezídium o zaslaní mailu prezidentovi FAI, v ktorom uviedol 

základné podmienky lietania cudzincov (pilotov PK a ZK) nad územím SR a uznávania IPPI kariet. 

Taktiež podal informáciu o novom spôsobe zaznačovania úrovne zručnosti pilota už nie formou 

IPPI karty, ale formou zápisu priamo v národnom pilotnom preukaze. Ide o novinku, ktorú FAI 

zavádza, takže prezídium odporúča v priebehu roku 2017 sledovať použiteľnosť tejto zmeny. Emil 

Červeňan zatiaľ zistí všetky potrebné podrobnosti. 

 

2. Prezídium nariaďuje zväzom, aby termíny svojich súťaží a zletov pre rok 2017 dodali najneskôr 

do 15.02.2017 na sekretariát aj RLP LAA SR. 

 

3. Povinné školenie pilotov MPK doposiaľ absolvovali asi 2/3 pilotov, menný zoznam pilotov aj s 

poznámkou o absolvovaní či neabsolvovaní školenia bude podľa dohody zaslaný na Dopravný úrad 

SR do konca roka 2016. Pre tých, ktorí sa ešte povinného školenia nezúčastnili, sa pripravuje 

možnosť absolvovať toto školenie v troch termínoch v priebehu januára až marca 2017, piloti MPK 

budú o presných termínoch a miestach konania včas informovaní mailom. Pilotom MPK, ktorí budú 

žiadať o predĺženie pilotného preukazu a nebudú mať absolvované povinné školenie, nebude 

pilotný preukaz predĺžený až do doby absolvovania povinného školenia. 

 

4. Prezídium rozhodlo, že vzhľadom k zvyšovaniu bezpečnosti pri práci s osobnými údajmi členov 

a k zvýšeniu morálneho kreditu LAA SR každý inštruktor, inšpektor, technik, prevádzkovateľ 

výcvikového strediska, zamestnanec či štatutár predloží odpis z registra trestov. Odborný personál 

bude o tejto skutočnosti informovaný mailom a predloží tento odpis na školení odborného 

personálu. Odborný personál, ktorý sa zúčastní školenia odborného personálu 28.01.2017, získa 

malé ocenenie z LAA SR. 

 

5. Prezídium schválilo odmeny pre p. Sekerkovú vo výške jedného mesačného platu a odmenu pre 

p. Slotovú vo výške ¾ mesačného platu. 

 

6. Prezídium riešilo odvolanie p. Ladislava Uzsáka voči pozastaveniu činnosti VS Laco Air, kde 

figuruje ako prevádzkovateľ výcvikového strediska. Činnosť tohto výcvikového strediska bola 

pozastavená na základe písomných podkladov, ktoré boli LAA SR dodané a ktoré dokazujú, že 

menovaný bol súdne trestaný a v súčasnosti je právoplatne odsúdený podľa platného zákona o 

ochrane osobných údajov nemôže pracovať s osobnými údajmi, na základe čoho bola činnosť VS 

pozastavená. 

Pán Uzsák predložil kópiu zmluvy o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov, v ktorej 

poveruje spracúvaním osobných údajov p. Mariána Magulu. Okrem toho predložil aj kópiu 

čestného prehlásenia o bezúhonnosti p. Mariána Magulu, oba doklady s dátumom 07.12.2016.  

Aby mohlo byť zodpovedne rozhodnuté v danej veci, prezídium vyzve p. Mariána Magulu, aby 

predložil odpis z registra trestov a po jeho predložení bude jednať ďalej. Pán Ladislav Uzsák bude 

o ďalšom konaní informovaný písomne doporučenou poštou. 

 

7. Prezídium tiež riešilo návrh Ing. Petra Gašparoviča na vylúčenie p. Tomáša Fussgängera z 

členskej základne LAA SR z dôvodu úmyselného poškodenia dobrého mena LAA SR a z dôvodu 



zneužitia funkcie – žiadosť o vylúčenie tvorí prílohu č.1. 

Prezídium sa zhodlo, že Tomášovi Fussgangerovi boli funkcie odobraté  

oprávnene, jeho konanie poškodilo dobré meno LAA a jeho následky trvajú  

dodnes. Návrh na jeho vylúčenie však nie je v jednoznačnom súlade so  

súčasným znením stanov LAA, §21 ods. 4 písmena a), ktoré hovoria, že: "návrh  

musí byť doručený Prezídiu LAA SR v dobe, kedy od konania člena neuplynulo  

viac ako 6 mesiacov". Preto prezídium rozhodlo nevylúčiť Tomáša Fussgangera  

z LAA. 

 

8. Vzhľadom k minimálnym úkonom spojených s vydaním nových dokladov pri strate či zmene 

trvalého bydliska, prezídium rozhodlo o zrušení poplatkov za vydanie duplikátov dokladov. 

 

 

 

 

Zapísal dňa 12.12.2016: Dagmar Sekerková       

 

 

 

 

 

 

Schválil dňa 16.12.2016: PaedDr. Miroslav Jančiar 



 


