
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 16.06.2017 v Žiline 

 

 

 

Prítomní: M. Jančiar, M. Jánošík, E. Červeňan (cez skype), M. Turan, D. Kalinka, M. Šimko, D. 

Sekerková, M. Slotová, R. Grexa, V. Krempaský (ten bol písomne splnomocnený zastupovať T. 

Sluka) – viď prezenčná listina. 

 

1. Prezident podal informáciu zo zasadania výboru stálej medzirezortnej komisie (SMK) – v jednaní 

je zrušenie letových plánov do Maďarska, čo by mohlo byť reálne od 01.01.2018; úprava TMA a 

CTR Sliač; za LAA SR podal prezident informáciu o tom, že SMK vzala na vedomie a dáva podnet 

DÚ SR na zjednodušenie lekárskych prehliadku, kde by nebol potrebný pre motorové verzie 

poverený letecký lekár. 

 

2. Prezident ďalej informoval o stretnutí zástupcov LAA SR a SFUL so zástupcami SNA ohľadom 

uplatňovania zákona o športe a o možnosti získať od SNA financie na reprezentáciu pre rok 2017 – 

zápis z jednania tvorí prílohu č.1, odpoveď SNA tvorí prílohu č.2 a podanie podnetu na prešetrenie 

tvorí prílohu3. 

 

3. Prezídium schválilo prezentáciu LAA SR počas Národných leteckých dní na Sliači – letové 

ukážky MZK a MPK, statické ukážky – paramotor a prístrojové vybavenie na PK. Možných 

adeptov osloví prezident. 

 

4. Prezídium schválilo nomináciu Waltera Topfera ako zástupcu LAA SR na ocenenie Zlaté  krídla 

2017. 

 

5. Prezídium rozhodlo, že predsedovia jednotlivých zväzov v spolupráci s predsedami športových 

komisií zabezpečia dodanie výsledkov všetkých súťaží (domácich i zahraničných) z roku 2017. 

V závislosti na možnostiach jednotlivé zväzy dodajú aj výsledky za posledné 2 roky. 

 

6. Prezídium rozhodlo, že všetky zväzy dodajú seniorskú reprezentáciu, zväz PK aj juniorskú 

reprezentáciu pre rok 2017. Termín: 30.06.2017. 

 

7. Prezídium riešilo dlhodobé neobsadenie funkcie Hlavného inšpektora zväzu PK. Predsedníctvo 

zväzu PK navrhuje do tejto funkcie Štefana Vyparinu, RLP túto nomináciu schválil a Prezídium ju 

berie na vedomie. 

 

8. RLP LAA SR informoval prezídiu, že zmenená smernica LZ-1 je pripravená na predloženie na 

Dopravný úrad SR, že nákup rádiostaníc s možnosťou finančnej podpory zo strany štátu sa blíži ku 

koncu (30.06.2017) a preto je potrebné rozoslať každému členovi informačný mail. Ďalej 

informoval, že glide arény sú rezervované a objednáva ich on a že v tomto roku je zatiaľ menej 

sťažností na činnosť pilotov MPK. 

 

Vzhľadom na letecký incident zo dňa 02.04.2017, ktorý sa stal počas letu na závesnom klzáku na 

Straníku pri Žiline, navrhuje RLP LAA SR, aby bola inštruktorovi ZK a MZK Jozefovi Buchelovi 

odobratá kvalifikácia inštruktora. Odôvodnenie: pilot Jozef Buchel vykonával let na neevidovanom 

LŠZ, ktoré nemalo v čase vykonania letu platný preukaz letovej spôsobilosti, čím poručil smernicu 

LZ-1 a Zákon č. 143/1998 Z.z. Zákon o civilnom letectve. Ďalej neodborne vykonal úpravu 

uchytenia záložného padáku, ktorá sa v danej situácii ukázala ako kritická a práve táto úprava viedla 

k vzniku letového incidentu, čo ohrozilo pilota na živote a zdraví a viedla k dlhodobej 

práceneschopnosti.  



Kvôli k týmto skutočnostiam, nerešpektovaniu smerníc a zákonov, neodborným zásahom do 

konštrukcie, dáva RLP LAA SR podnet na posúdenie spôsobilosti Jozefa Buchela ako inštruktora 

zväzu ZK a MZK, s cieľom chrániť život a zdravie pilotných žiakov ZK a MZK. 

Prezídium s daným návrhom RLP LAA SR jednohlasne súhlasí. RLP túto skutočnosť dá 

dotknutému na vedomie doporučenou poštou. 

 

 9. Marián Turan navrhol usporiadať školenie obsluhy rádiostaníc (rádiokorešpondencia). Prezídium 

nemá voči tomu žiadne námietky. Školenie by prebehlo v 11. alebo 12. mesiaci, predbežný záujem 

sa zistí mailom najneskôr do 30.09.2017. Zodpovedný: RLP LAA SR 

 

10. HT LAA SR informoval prezídium o stave evidencie LŠZ a o úrovni jej letovej spôsobilosti 

a o tom, že od 01.08.2017 budú môcť byť všetky podklady k PLS zasielané na sekretariát LAA SR.  

 

11. Predseda zväzu PK navrhol, aby PK staršie ako 5 rokov mali platnosť PLS 2 roky ako ostatné 

druhy LŠZ. Taktiež navrhol, vzhľadom k nedostatočnému časovému limitu a potrebnému obsahu 

školenia, aby inštruktori/inšpektori mali samostatné školenie a technici samostatné. Pokiaľ je niekto 

inšpektor/inštruktor a zároveň aj technik, bude musieť absolvovať obe školenia. HT LAA SR 

s danými návrhmi súhlasí a Prezídium ich schválilo. HT vydá zmenu k predlžovaniu PLS pre PK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: D. Sekerková      Schválil: M. Jančiar 

 

 


