
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 13.10.2017 v Žiline 

 

 

Prítomní: M. Jančiar, D. Kalinka, M. Šimko, E. Červeňan, M. Jánošík, V. Krempaský, R. Grexa, D. 

      Sekerková, M. Slotová – viď prezenčná listina 

 

 

1. Prezident zhodnotil plnenie bodov z predchádzajúceho prezídia – všetky body boli splnené okrem 

bodu 1 – prelety hranice do Maďarska – nakoľko nebol výbor SMK zvolaný. 

Ďalej prezident informoval o jednaniach ohľadom možnosti získania financií na športovú činnosť – 

jednanie s právnikmi Učenej právnickej spoločnosti, jednanie so SFULom a SLA, zaslané podnety 

na štátne orgány.  

Prezident oboznámil prezídium o tom, že začal informačné stretnutia ohľadom možnosti, aby sa 

LAA SR stala členom Slovenského olympijského výboru. Pokiaľ to bude možné, informačného 

stretnutia sa zúčastní spolu s Prezidentom aj E. Červeňan. 

 

2. Prezident tiež informoval členov prezídia, že Dopravný úrad SR stále nedal vyjadrenie k zmene 

smernice LZ-1, o ktorú sme žiadali xx.xx.2017. Prezídium rozhodlo, že na Dopravný úrad SR bude 

zaslaná výzva, aby  danú smernicu chválili alebo pripomienkovali. Zodpovedný: D. Sekerková 

 

3. Prezídium žiada zväz PL, aby výsledky delil na celkové, seniori a juniori (ostatné zväzy juniorov 

nemajú). E. Červeňan zistí v pravidlách FAI, do akého veku sú  vedení pretekári ako juniori. 

 

4. Vzhľadom k tomu, že zväz MPK neusporadúva súťaže, Prezídium odporúča, aby do najbližšieho 

zasadania Prezídia vymyslel systém, ako pritiahnuť pilotov k účasti na súťažiach, prípadne 

vymyslieť spôsob, ako zo zletov urobiť súťaže. Zodpovedný: predsedníctvo zväzu MPK 

 

5. Prezídium vyzýva predsedu KRK LAA SR Michala Papcúna, aby najneskôr do 23.10.2017 dodal 

všetky podklady k šetreniu sťažnosti od Jozefa Buchela, inak bude riešený v zmysle platnej 

legislatívy SR. 

 

6. Hlavný technik SR informoval Prezídium o stave techniky – nakoľko má veľa LŠZ prepadnutý 

PLS, každý takýto člen bude mailom upovedomený, že má neplatný PLS a ako ďalej postupovať pri 

jeho obnove. Taktiež dal na vedomie členom prezídia, že si majú na najbližšie zasadanie doniesť 

záznamníky LŠZ ku všetkým svojim lietajúcim zariadeniam a tieto budú HT skontrolované a 

potvrdené. 

 

7. Prezídium jednohlasne odsúhlasilo poplatky pre rok 2018, kde došlo k jednej zmene – zavádza sa 

poplatok vo výške 20€ za vydanie PP pre každú ďalšiu odbornosť (napr. niekto má PP pre 

odbornosť PK a rozširuje si PP aj na odbornosť MPK, tak musí uhradiť poplatok 20€). Celá suma 

tohto poplatku bude pripísaná na účet toho zväzu, na ktorý sa rozširuje PP. Ostatné poplatky a 

podmienky zostávajú nezmenené. 

 

8. Prezídium rozhodlo, že Spravodaj LAA SR za rok 2017 bude členom rozoslaný v elektronickej 

podobe a bude aj uverejnený na stránke LAA SR a na facebooku. Predsedovia zväzov a funkcionári 

pošlú svoje príspevky na sekretariát LAA SR najneskôr do 20.11.2017. Spravodaj spracuje M. 

Slotová. 

 

9. Vzhľadom k platnému zákonu o športe je potrebné prispôsobiť jeho ustanoveniam Stanovy LAA 

SR. Základnú verziu pripraví D. Sekerková, termín: priebežne 

 



 10. Nakoľko je  na sekretariáte LAA SR veľa podkladov k vydaniu PP, ktorým chýba fotografia, 

prezídium upozorňuje výcvikové strediská, že sú povinné zasielať kompletné podklady k vydaniu  

PP a preto fotografie v schválenej veľkosti a forme musia zasielať oni a nie jednotlivý členovia 

(pokiaľ už fotografia nie je v databáze LAA SR). 

 

11. Pretože zväz ZL ešte nevyúčtoval financie pridelené z 2% v roku 2016 vo výške 126,31€, ktoré 

treba zúčtovať do konca roku 2017, musí dodať toto vyúčtovanie najneskôr do 31.10.2017, inak 

budú financie presunuté na iný zväz/zväzy. 

 

12. Prezídium ocenilo snahu člena M. Dudáša o zmenu zápisníka pilota LAA SR, avšak aktuálne 

zápisníky pilota sú v súlade s platnou legislatívou a sú schválené Dopravným úradom SR. Uvádzajú 

sa tam iba informácie, ktoré platná legislatíva vyžaduje, aby piloti splnili literu zákona a nevypĺňali 

zbytočné údaje. Forma je trvanlivá, aby pilotovi vydržala celý jeho letecký život (aj takým, ktorí 

lietajú stovky hodín ročne) a zápisník sa nerozpadol. A keďže ho pilot nemusí mať fyzicky pri sebe 

počas letu, ale stačí, aby si let zapísal do neho až doma, aj jeho veľkosť je v poriadku. Je to 

univerzálny zápisník pre všetky druhy nami prevádzkovaných LŠZ a je vhodný aj pre pilota s 

minimálnym náletom hodín a aj pre pilota, ktorý nalieta množstvo hodín.  

 

13. Žiadosť D. Korčeka o vrátenie poplatku za VPP kvôli tomu, že nerobil preskúšanie a odchádza 

do zahraničia, Prezídium zamietlo. Odôvodnenie: to, že nebolo urobené preskúšanie k získaniu PP, 

nebolo zapríčinené vinou LAA SR. Poplatok zostane evidovaný v databáze LAA SR a menovaný si 

môže po príchode zo zahraničia výcvik a preskúšanie dokončiť. 

 

14. Prezident prejavil nespokojnosť s dlhodobou neúčasťou na zasadaniach Prezídia LAA SR 

predsedu zväzu MZK T. Sluka (nezúčastnil sa 6 zasadaní za sebou). 

 

15. Prezident navrhol, aby sa on a zamestnanci stretávali 1x mesačne na spoločnej porade, s čím 

Prezídium súhlasilo. 

 

16. Prezídium stanovilo termín ďalšieho zasadania na 21.12.2017 o 14:00 hod v kancelárii v Žiline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková         Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar 


