Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR,
konaného dňa 27.11.2020

Prítomní: Miroslav Jančiar, Marek Jánošík, Marián Turan, Martina Strapáčová, Dagmar Sekerková
On-line: Emil Červeňan, Marián Adame, Jaroslav Fignár, Róbert Grexa

1. Prezident informoval o úspešnom zriadení pracovnej komisie pri MDaV SR, ktorá už absolvovala jednu
videokonferenciu. V zmysle jej výstupov LAA SR zaslala najdôležitejšie témy na prerokovanie spolu s ich rozborom –
lekárske prehliadky, letecké školy, letové plochy a financovanie. Ďalšia videokonferencia by sa mala uskutočniť
v decembri.
2. Prezídium LAA SR prerokovalo podklady k elektronickému hlasovaniu najvyššieho orgánu SNA a rozhodlo, že
nakoľko najvyšší orgán SNA bol zvolaný v rozpore so Stanovami SNA a v rozpore so Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe
a taktiež neboli dodržané niektoré ustanovenia Smernice o využívaní elektronického hlasovania (per rollam) Prezídia
a Konferencie SNA, prezident LAA SR sa tohto hlasovania nezúčastní.
3. Vzhľadom k aktuálnej situácii ohľadom COVID-19 nebolo možné zvolať valné zhromaždenia jednotlivých zväzov.
Termíny valných zhromaždení sa budú riešiť podľa aktuálnych opatrení štátu, v nadväznosti na ne aj termín konferencie
delegátov.
4. Prezídium sa uznieslo, že kvôli situácii s COVID-19 sa školenia odborného personálu uskutočnia tak, že odbornému
personálu budú mailom zaslané všetky potrebné podklady. Po ich preštudovaní odborný personál vyplní priložený test,
ktorý pošle poštou spolu s prehlásením.
5. Prezídium skonštatovalo, že súťaže usporiadané LAA SR v roku 2021 spadajú pod neverejné akcie v zmysle zákona
č. 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí. V tomto prípade nemusíme žiadať dopravný úrad
o povolenie na ich organizáciu. Je potrebné doriešiť vzťah nečlenov (cudzincov) zúčastňujúcich sa týchto podujatí
(§1bod 4 spomínaného zákona) do najbližšieho prezídia. Ročný plán súťaží bude predložený na koordinačnej porade
vo februári, v mesačnom predstihu sa potvrdí príp. upresní miesto a termín súťaže. Denné letové dni budú
oznamované na FIC a AMC riadiacimi lietania daných súťaží.
6. Stav financií LAA SR – podľa predložených finančných podkladov by mala LAA SR za rok 2020 tvoriť mierny zisk, čo
je však spôsobené tým, že sa neuskutočnilo toľko akcií ako po minulé roky, z toho vyplývajú aj polovičné náklady na
pracovné cesty. Taktiež neboli vyčerpané zväzové financie na aktívnu mládež. V prípade normálnej situácie v roku 2021
by LAA SR bola opäť stratová. Podrobnejšiu analýzu vypracuje J. Fignár a bude zverejnená v Spravodaji.
7. Na základe vyššie uvedených skutočností LAA SR bola nútená pristúpiť k zvýšeniu príspevkov do LAA SR a to
nasledovne:
Riadny členský príspevok pre rok 2021 sa zvyšuje na 80 EURO (od neho sa odvíjajú ostatné riadne členské príspevky).
Zavádza sa príspevok za vydanie žiackeho preukazu vo výške 5 EURO.
Zavádza sa príspevok za evidenciu výcvikového strediska 20 EURO pre jedno výcvikové stredisko bez ohľadu na to,
koľko druhov výcviku poskytuje.
Ostatné príspevky zostávajú nezmenené.
Tabuľka príspevkov pre rok 2021 tvorí prílohu č.1.
8. Vzhľadom k tomu, že zväz PG ako jediný poberá financie na aktívnu mládež do 23 rokov, jeho zástupcovia vypracujú
do najbližšieho zasadnutia prezídia koncepciu rozvoja mládežníckeho lietania.

9. Info RLP
Dve sťažnosti na lietanie pilotov PG vo Vysokých Tatrách - riešené na inšpekcii životného prostredia Poprad; jeden
z pilotov je člen LAA SR, pokutovaný; druhý nie je členom LAA SR, zatiaľ stále v riešení.
Info o nehodách – záverečné správy na stránke LAA SR.
Návštevný poriadok TANAPu – aj na ďalšiu urgenciu zo strany LAA SR sme stále neboli prizvaní k jeho
pripomienkovaniu.
Zmeny v rozdelení CTR Košice a Prešov – aj keď boli odsúhlasené, zatiaľ k nim nedošlo, ani nie je nikde informácia, kedy
nadobudnú platnosť. Predpokladáme, že budú zakreslené v novej ICAO mape.
10. Prezídium schválilo 13. plat pre D. Sekerkovú a M. Strapáčovú.
11. V zmysle zákona o športe je pre LAA SR výhodné evidovať aj športové kluby a občianske združenia, v ktorých sú
evidovaní ich členovia. Preto prezídium rozhodlo, že každému členovi LAA SR (žijúcemu na Slovensku) bude zaslaný
mail (spolu so sprievodnou informáciou), aby nahlásili svoju klubovú príslušnosť. Následne bude klubová príslušnosť
zaevidovaná v databáze LAA SR.
12. Prezídium dôrazne žiada o dodanie príspevkov do Spravodaja LAA od jednotlivých zväzov najneskôr do 06.12.2020.
13. D. Sekerková informovala prezídium o zmenách, ktoré nastanú v súvislosti s povinným zákonným poistením –
samotné zmeny sa nedotknú výšky poistného, ide hlavne o administráciu. Zmena týkajúca sa samotných pilotov však
nastáva pri poistení tandemov, kde sa dá poistiť iba pre Európu (nie iba pre SR a ČR), a to v sume 100 EURO na rok.
14. Termín ďalšieho prezídia je stanovený na 22.01.2021.

Zapísal: Dagmar Sekerková

Schválil: Miroslav Jančiar

Príloha č.1

Výška členských príspevkov pre rok 2021
Členský príspevok - jeho úhradou získate zdarma povinné zákonné poistenie pre rok 2021

Člen LAA SR

Riadny členský príspevok uhradený do 28.02.

80 EUR

Riadny členský príspevok uhradený od 01.03. do 31.03.

85 EUR

Riadny členský príspevok uhradený po 31.03.

115 EUR

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený do 28.02. *
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03.
do 31.03. *
Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. *

60 EUR

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený do 28.02. *

45 EUR

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený od 01.03. do 31.03. *

50 EUR

Riadny členský príspevok pre telesne postihnutých uhradený po 31.03. *

80 EUR

Poplatok za obnovu členstva **

65 EUR

Právnická osoba ( do 6 kusov LŠZ vrátane)

30 EUR

Právnická osoba ( nad 6 kusov LŠZ )

40 EUR

Členské pre nelietajúcich členov – nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR

3 EUR

Registračný poplatok nového člena

20 EUR

65 EUR
95 EUR

Pilotné preukazy a kvalifikácie
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti

5 EUR

Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti

35 EUR

Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť

20 EUR

Predĺženie pilotného preukazu v termíne

0 EUR

Predĺženie pilotného preukazu po termíne ***

20 EUR

Technické preukazy
Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti

0 EUR

Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti v termíne

0 EUR

Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti po termíne ***

20 EUR

Licencie
Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie

20 EUR

Ostatné poplatky
Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)

16 EUR

Vydanie FAI licencie

0 EUR

Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR
Poplatok za zaslanie záznamníka LŠZ (pri vydaní PLS LŠZ alebo na vyžiadanie)
Poplatok za zaslanie zápisníka pilota LŠZ (na vyžiadanie)
Poistenie druhého sedadla pre územie Európy – technický rok

7 EUR/hod.
1,5 EUR
6 EUR
100 EUR

