
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 19.12.2017 v Žiline 

 

 

Prítomní: M. Jančiar, D. Kalinka, E. Červeňan, M. Jánošík, M. Turan, I. Pestún, V. Krempaský,  

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

 

 

1. Prezident informoval Prezídium: 

- prelety hranice do Maďarska –  rieši výbor SMK  

- úprava hraníc TMA Sliač bude zverejnená v novej ICAO mape 

- návrh na úpravu smernice LZ-1 zatiaľ nebol Dopravným úradom SR schválený, DÚ SR zaslal 

pripomienky, ktoré RLP momentálne zapracúva do smernice 

- pracovné stretnutie zástupcov Dopravného úradu SR, MDaV SR a poverených organizácií, ktoré 

sa každoročne usporadúva, je tento rok v réžii LAA SR. Predpokladaný termín stretnutia je 

v októbri 2018. 

- spolu s E. Červeňanom podali informáciu o stretnutí poverených organizácií s hlavnou 

kontrolórkou športu SR, kde sa rozhodlo, že jediným možným spôsobom, ako získať financie na 

športovú činnosť je, že všetky letecké športy musia byť združené v jednom národnom športovom 

zväze. Prvé stretnutie ohľadom dojednania základných podmienok by malo prebehnúť začiatkom 

januára 2018. 

- o jednaní s SNA, kde sme žiadali o spravovanie databázy  FAI preukazov členov LAA SR, čo nám 

však SNA nechce umožniť. 

 

2. Prezídium konštatuje, že KRK LAA SR si, aj napriek napomenutiu, neplní svoje povinnosti.  

 

3. Prezídium nariaďuje: 

- pracovníci sekretariátu vypracujú zoznam úkonov, ktoré je potrebné vykonať 

mesačne/štvrťročne/polročne/ročne 

- predsedovia zväzov MPK, MZK a ZK najneskôr do 31.01.2018 zašlú RLP a na sekretariát termíny 

súťaží a zletov pre rok 2018 

- RLP spolu s hlavným inšpektorom zväzu PK čo najskôr vypracujú nové skúšobné testy 

- RLP pripraví informáciu pre členov ohľadom spôsobu vykonávania prehliadky u poverených 

lekárov, ktorá bude zverejnená v Spravodaji LAA SR 

 

4. Prezídium stanovuje termín pravidelného školenia inštruktorov a inšpektorov na 10.02.2018 

o 10:00 v kasárňach v Žiline. 

 

5. Prezídium schválilo odmenu za rok 2017 pre M. Slotovú a D. Sekerkovú vo výške 1-mesačného 

platu. 

 

6. Prezídium zvolilo nového Viceprezidenta LAA SR E. Červeňana. 

 

7. Zväz PK navrhuje, aby LAA SR zvážila možnosť zakúpenia kancelárskych priestorov formou 

bankového úveru. Prezídium poveruje M. Slotovú zozbieraním informácií ohľadom  cien pri kúpe 

kancelárskych priestorov, termín do najbližšieho zasadania prezídia.  

 

8. HT vykonal kontrolu vedenia záznamníkov LŠZ členov prezídia pre všetky ich evidované LŠZ, 

neprítomní členovia prezídia a tí ktorí nepredložili záznamníky LŠZ ich predložia na najbližšom 

zasadaní prezídia.  

 

9. Predseda zväzu PK, na návrh predsedníctva zväzu PK, predniesol návrh, aby pri vydaní/predĺžení 



PLS pre PK majiteľ predložil doklad o prehliadke od výrobcu alebo od certifikovaného strediska, 

lebo vraj nie všetci technici robia prehliadky dôsledne. HT reagoval na tento podnet záporne, 

nakoľko táto problematika bola prediskutovaná na prezídiu dňa 16.06.2017. Predseda zväzu PK dal 

podnet na úpravu Usmernenia 01/2017 zo dňa 04.04.2017 v bode I článok 2. HT súhlasil s touto 

zmenou a prezídium ju schválilo. Následne HT vydal oznámenie k tejto zmene pre technikov PK. 

Doterajší jednoduchý ústretový a dostupný systém  je postačujúci, legislatíva je schválená 

a z dlhodobej štatistiky nehodovosti a poruchovosti neboli zistené skutočnosti, ktoré by mali vplyv 

na bezpečnosť leteckej prevádzky. Realizácia tohto návrhu by bola finančne oveľa náročnejšia, čo 

by skomplikovalo vydanie/predĺženie PLS. HT apeluje na všetkých členov, že pokiaľ sa zistia 

skutočnosti o tom, že si technik neplní svoje povinnosti, nie je problém takémuto technikovi 

licenciu odobrať, pretože sú počty technikov nadlimitné vzhľadom k počtu vydaných PLS 

a predĺženiu doby platnosti PLS na 2 roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková         Schválil: PaedDr. Miroslav Jančiar 


