
Zápis to zasadania prezídia LAA SR, 

konaného dňa 24.03.2017 v Žiline 

 

Prítomní: PaedDr. Miroslav Jančiar, Marek Jánošík, Ing. Emil Červeňan, Marián Turan, Ing. 

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

listina 

 

Ing. Vladimír Krempaský bol splnomocnením poverený plnohodnotne zastupovať Ing. Tomáš Sluka. 

 

1. Prezídium rozdelilo financie z vydaných pilotných preukazov v roku 2016 vo výške 80% z 

poplatku za vydanie pilotného preukazu nasledovne: 

PK 149 VPP x 28 = 4.172€ 

ZK     3 VPP x 28 =      84€ 

MPK   12 VPP x 28 =    336€ 

MZK     3 VPP x 28 =      84€ 

 

2. Prezídium bolo informované p. Sekerkovou, že LAA SR je evidovaná v registri právnických osôb 

v športe. 

 

3. Prezídium schválilo spoločný postup so SFUL-om a SLA pri jednaní so SNA ohľadom možnosti 

získať financie z MŠVVaŠ na športovú činnosť, prípadne získať financie na svetové a európske 

súťaže od SNA formou hosťovania našich športovcov v SNA. 

 

4. Prezident informoval prezídium, že prebehlo jednanie so zástupcom prevádzkovateľa lanoviek v 

Nízkych a Vysokých Tatrách, na základe ktorého budú stanovené zvýhodnené ceny pre letnú sezónu 

pre pilotov LAA SR, ktorí sa preukážu platným pilotným preukazom. 

 

5. Prezídium bolo informované prezidentom, že bolo zahájené jednanie s NAPANT-om ohľadom 

schválenia a následného zakreslenia štartovacích a pristávacích plôch v návštevnom poriadku. 

 

6. Prezídium rozhodlo, že v priebehu roka 2017 prebehne zlegalizovanie lietania pre tých pilotov, 

ktorí lietajú dlhodobo bez platných dokladov alebo pre pilotov, ktorí lietajú bez dokladov úplne. 

Piloti nebudú musieť absolvovať výcvik, budú teoreticky preškolení  a teoreticky a prakticky 

preskúšaní. Taktiež si na mieste budú môcť dať spraviť technickú prehliadku svojich LŠZ, či uhradiť 

potrebné poplatky do LAA SR. 

 

7. Prezídium zaväzuje predsedníctva zväzov, aby najneskôr do 15. apríla 2017 poslali na LAA SR 

menný zoznam reprezentácie a menný zoznam reprezentácie do 23 rokov (v rámci možností zväzu) 

za ich zväzy. 

 

8. Vzhľadom k tomu, že ešte cca 80 pilotov MPK neabsolvovalo povinné školenie pilotov MPK, RLP 

vypracuje elektronickú formu školenia. 

 

9. Prezídium opätovne posúdilo oprávnenosť VS LacoAir a rozhodlo, že spomínané VS nespĺňa 

všetky zákonné požiadavky pre svoju činnosť. Vyjadrenie mu bude zaslané doporučenou poštou. 

 

V Žiline, dňa 24.03.2017 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková                    Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar 


