
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 02.10.2020 

 

Prítomní: Miroslav Jančiar, Róbert Grexa, Jaroslav Fignár, Marek Jánošík, Marián Turan, Martina 

Strapáčová, Dagmar Sekerková 

On-line: Emil Červeňan, Peter Gašparovič, Dušan Kalinka, Ivan Pestún, Marián Adame 

 

1. Informácia o jednaniach s inštitúciami 

 

21.9.2020 letisko Boľkovce, informatívne stretnutie, kde poverené organizácie stanovili požiadavky 

voči súčasnej leteckej legislatíve, z ktorého vyšiel záverečný výstup podpísaný zástupcami všetkých 

prítomných organizácií. 

 

28.9.2020 stretnutie so štátnym tajomníkom MDaV SR Jaroslavom Kmeťom, ktorého  sme oboznámili 

s našimi hlavnými problémami – lekárske prehliadky, prevádzkové plochy, výcvikové strediská 

a financovanie LAA SR zo štátneho rozpočtu, ktoré sme jednotlivo rozdiskutovali. Výstupy z tohto 

stretnutia sú nasledovné: 

A. LAA SR pošle návrhy s odôvodnením do pripravovaného „podnikateľského kilečka 2“  

- ohľadom zníženia byrokratickej záťaže je to zjednodušenie lekárskych prehliadok pre pilotov našich 

druhov LŠZ  (lekárska prehliadka od obvodného lekára) 

- ohľadom zníženia finančnej záťaže je to oslobodenie od platieb za hlavné prevádzkové plochy LAA SR. 

B. Pod vedením štátneho radcu P. Serbina bude zriadená pracovná komisia pri MDaV SR, kde budú mať 

zastúpenie všetky organizácie zaoberajúce sa letectvom a ktorá bude pracovať na návrhu zmeny 

leteckého zákona. Našu organizáciu budú zastupovať M. Jančiar a D. Sekerková. 

 Na základe odpovede R. Sulíka na dopis jednej našej členky a aj na základe odporúčania štátneho 

tajomníka MDaV SR sme pripravili naše požiadavky, ktoré by sa mohli dostať do „podnikateľského 

kilečka 2“ a to v zmysle zníženia byrokracie pri lekárskych prehliadkach pilotov LAA SR a v zmysle 

zníženia finančných nákladov vyňatím športových a tréningových plôch z platenia poplatkov za ich 

schválenie a možnosť schvaľovania týchto plôch LAA SR. 

 

NŠZ a SNA – bude sa konať prezídium SNA dňa 06.10.2020 na letisku v Spišskej Novej Vsi, program 

nezaslaný, pozvaný aj prezident LAA SR. Prezídium SNA kopíruje prezídium NŠZ, čo nie je v súlade 

s platnými predpismi, na túto skutočnosť sú upozorňovaní 2 roky. Zápisy z prezídií sú nesprávne, 

častokrát sa líšia od toho, čo sa na prezídiu povie/dohodne. Prezídium LAA SR  žiada, aby sa zápis 

z prezídia SNA robil priamo na mieste ručne, hneď sa dal podpísať prítomným a prefotil sa. 

 

2. Určenie termínu a spôsobu konania valných hromád zväzov 

 

PK 21.11.2020 10:00 miesto a spôsob konania sa upresní 

MZK 14.11.2020  10:00 letisko Ružomberok 

ZK termín a miesto konania upresnia do 09.10.2020, spôsob bude online aj fyzicky prítomní,  

potvrdenie účasti 

MPK január 2021  termín a miesto konania upresnia do 09.10.2020  

 

 



3. Informácia o stave zväzových financií a financií, ktoré zväzy musia vyúčtovať: 

MZK 352,50€ z 2% 

  ZK 352,50€ z 2% 

MPK 352,50€ z 2% 

  PK 352,50€ z 2% 

        200€ záloha na súťaž – J. Koreň 

 850€ na talentovanú mládež 

 9744,59€ na reprezentáciu 

Termín na vyúčtovanie týchto financií je 31.10.2020.  

 

4. Pravidlá na nárokovanie pridelených financií z LAA SR 

 

Prezídium schválilo, že pokiaľ si nejaký zväz chce nárokovať financie z LAA SR (zväzové, z 2%, z PUŠ...), 

musí mať vo svojej sekcii na stránke LAA SR zverejnený športový poriadok, zápisnice (zo športovej 

komisie, zo zasadania predsedníctva zväzu) a výsledky domácich súťaží a aj zahraničných (ak sa na nich 

piloti zväzu zúčastnili). Taktiež je potrebné pri každej akcii, na ktorej sú použité financie z LAA SR, 

uvádzať na reklamných predmetoch, písomnostiach a pod. logo LAA SR. 

Odporúčanie: každú zmenu športového poriadku je potrebné zaniesť priamo do športového poriadku. 

 

5. Info RLP – T. Fussgänger zaslal žiadosť na tandem, vyhovené, podmienky spĺňa. Prišli dve sťažnosti 

na lietanie pilotov PG vo Vysokých Tatrách-budú riešení na inšpekcii životného prostredia Poprad. 

Taktiež prišli viaceré sťažnosti na lietanie pilotov MPK, tieto sa snaží riešiť RLP priebežne priamo so 

sťažujúcimi sa.  KÚ ŽP Prešov rieši návštevný poriadok TANAPu, ktorý sme pripomienkovali už pred 2 

rokmi, už prebehlo stretnutie s horolezcami a turistami, ktorých pripomienky sú momentálne v riešení. 

RLP im viackrát volal aj písal ohľadom stretnutia, podľa vyjadrenia zodpovedného pracovníka budeme 

prizvaní k jednaniu neskôr. 

 

6. Prezídium prerokovalo žiadosť o odpustenie poplatkov za prepadnutie PLS, ktorú prezídium 

zamietlo. Odôvodnenie: situácia ohľadom pandémie bola zohľadnená od 15. marca do mája, kedy boli 

sprísnené štátne opatrenia, avšak aj vtedy naši technici pracovali za dodržania všetkých potrebných 

hygienických opatrení. Po tomto obmedzenom termíne technici pracovali v plnom nasadení a nebol 

problém dohodnúť sa s nejakým technikom na vykonaní technickej prehliadky (východ má technikov 

naozaj dostatok). Preto Prezídium nevidí žiadny dôvod na vrátenie poplatku. 

 

7. Zväzy nahlásia termíny súťaží a zletov pre rok 2021 najneskôr do 31.01.2021. 

 

8. Termín ďalšieho prezídia 27.11.2020 

 

9. Termín dodania príspevkov do Spravodaja LAA je 15.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková     Schválil: Miroslav Jančiar 


