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STANOVY 
 

 

Hlava I. 

Úvodné ustanovenia. 

 
Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky je založená ako občianske združenie 
podľa zákona č. 83/90 Zz. zo dňa 27.03.1990 o združovaní občanov v znení neskorších 
doplnkov a predpisov. 
 
§1 Názov, skratka, logo, sídlo právnickej osoby, štatutárny orgán a podpisovanie za 
právnickú osobu. 
1. Názov: Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky 
2. Oficiálna skratka: LAA SR 
3. Logo: viď príloha 1 
4. Sídlo: Jánošíkova 264, 010 01 Žilina 
5. Identifikačné číslo: 170 670 65 
6. Štatutárny orgán: Štatutárnym orgánom LAA SR je Prezídium LAA SR 
7. Menom LAA SR sa podpisuje Prezident LAA SR alebo poverený člen Prezídia LAA SR 
a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu občianskeho združenia alebo k písanej či 
tlačenej forme jeho skratky pripojí svoj podpis. 
 
§2 Účel založenia LAA SR. 
LAA SR združuje záujemcov o lietanie a jeho priaznivcov, pričom presadzuje a háji ich 
záujmy. 
 
§3 Ciele a úlohy LAA SR. 
1. Vytvára podmienky pre získanie poverenia štátnych orgánov pre správu leteckej činnosti 
a v prípade získania tohto poverenia túto činnosť vykonáva. 
2. Vytvára podmienky pre výcvik, športové a rekreačné lietanie svojich členov. 
3. Vytvára podmienky pre zaistenie štátnej reprezentácie. 
4. Propaguje a popularizuje rekreačné a športové lietanie. 
5. Spolupracuje na polytechnickej výchove mládeže a podporuje šport mládeže a občanov 
zdravotne postihnutých. 
 
 

Hlava II 
Organizačná štruktúra LAA SR. 

 
§4 Členenie LAA SR. 
LAA SR je vnútorne členená na jednotlivé zväzy. 
 
§5 Zväzy. 
Zväz je základnou organizačnou zložkou LAA SR združujúcou členov na základe ich 
záujmu. 
 



 
§6 Orgány zväzu. 
1. Zväz si vytvára svoje vlastné orgány. 
2. Najvyšším orgánom zväzu je valné zhromaždenie zväzu, ktoré je tvorené 
registrovanými členmi zväzu, ktorí majú uhradený riadny členský príspevok pre daný rok. 
Valné zhromaždenie zväzu sa schádza najmenej raz za dva roky. 
3. Termín konania valného zhromaždenia zväzu určuje predsedníctvo zväzu a zaisťuje 
jeho zverejnenie prostredníctvom Sekretariátu LAA SR tak, aby tento bol uverejnený v 
médiách LAA SR najmenej 30 dní pred jeho konaním. 
4. Valné zhromaždenie zväzu schvaľuje organizačný poriadok zväzu, ktorý musí plne 
rešpektovať stanovy LAA SR. 
5. Rozhodnutia valného zhromaždenia zväzu sú prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných členov zväzu. 
6. Ďalším orgánom zväzu je predsedníctvo zväzu. Predsedníctvo zväzu je tvorené 
predsedom a najmenej dvoma členmi. 
7. Valné zhromaždenie zväzu je právoplatné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 15 
registrovaných členov zväzu. Ak sa nezíde dostatočný počet členov, valné zhromaždenie 
sa musí opakovať do 14 dní. 
 
§7 Právomoci orgánov zväzu. 
1. Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia zväzu patrí: 
     a) voľba predsedu a členov predsedníctva zväzu z členov zväzu 
     b) voľba dvoch členov Prezídia LAA SR z členov zväzu 
     c) návrh kandidáta na Prezidenta LAA SR 
     d) návrh kandidáta na Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR 
     e) návrh dvoch kandidátov za členov Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR z členov 
      zväzu 

   f) voľba desiatich delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR z členov zväzu 
  g) rozhodovanie o výške zväzových príspevkov 
  h) stanovovanie pravidiel pre hospodárenie so zväzovými prostriedkami tak, aby boli v 
  súlade s pravidlami hospodárenia LAA SR 

2. Do výlučnej právomoci predsedníctva zväzu patrí: 
     a) zvolávanie valného zhromaždenia zväzu 
   b) vystupovať menom zväzu. Všetky dokumenty za zväz sú podpísané predsedom 

zväzu alebo povereným členom predsedníctva. 
     c) schvaľovanie menovania členov odborných komisií zväzu z členov zväzu 
     d) schvaľovanie menovania funkcionárov zväzu v súlade s organizačným poriadkom 
     zväzu z členov zväzu 
     e) schvaľovanie a vydávanie športových pravidiel pre súťaže organizované zväzom 
     f) predkladanie návrhov technických noriem, predpisov a prevádzkových smerníc v 
     rámci odbornosti zväzu odborným funkcionárom LAA SR, určeným organizačným 
     poriadkom 
     g) hospodárenie s prostriedkami zväzu 
3. Do výlučnej právomoci predsedu zväzu patrí: 
     a) zvolávanie predsedníctva zväzu najmenej dvakrát za rok. V prípade, že predseda 
     nezvolá predsedníctvo zväzu, môže toto zvolať ľubovoľný člen predsedníctva. 
     b) vedenie zasadnutí predsedníctva zväzu 
     c) menovanie a odvolávanie funkcionárov zväzu po ich schválení predsedníctvom 
     zväzu 
     d) menovanie a odvolávanie členov komisií zväzu po ich schválení predsedníctvom 
     zväzu 
     e) reprezentovať zväz 
 



§8 Vznik zväzu. 
Zväz môže vzniknúť v prípade, že odborný záujem členov nie je možné uspokojiť v rámci 
existujúcich zväzov a to nasledujúcim spôsobom: 
     a) O vytvorenie zväzu musí prejaviť záujem najmenej 20 členov LAA SR, ktorí zvolia 
     prípravný výbor. 
     b) Založenie zväzu schvaľuje Prezídium LAA SR na základe návrhu prípravného   
     výboru nového zväzu. Návrh musí obsahovať: 
     - predmet odborného záujmu nového zväzu      
     - zoznam najmenej 20 členov, ktorí zvolili prípravný výbor 
     c) V prípade zamietavého stanoviska Prezídia LAA SR k návrhu, sa môže prípravný 
     výbor odvolať v lehote 30-tich dní od doručenia písomného stanoviska Prezídia LAA   
     SR ku Konferencii delegátov LAA SR, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 

d) Po schválení Prezídiom LAA SR alebo Konferenciu delegátov LAA SR prípravný  
výbor spracuje návrh organizačného poriadku a zvolá ustanovujúce valné 
zhromaždenie zväzu. 

     e) Ustanovujúce valné zhromaždenie zväzu prijme program zväzu, schváli organizačný 
     poriadok zväzu, rozhodne o orgánoch zväzu a  uskutoční ich voľbu. 
     f) Vznik zväzu oznámi predsedníctvo zväzu do 7. dní odo dňa konania ustanovujúceho 
     valného zhromaždenia zväzu Prezídiu LAA SR. 
 
§9 Zánik zväzu. 
Zväz zanikne: 
1. rozhodnutím valného zhromaždenia zväzu o jeho rozpustení 
2. neuskutočnením právoplatného valného zhromaždenia zväzu v dobe do 2 rokov od 
posledného valného zhromaždenia zväzu 
 
§10 Registrácia vo zväzoch. 
1. každý člen LAA SR sa môže písomnou prihláškou registrovať v niektorom zväze. Člen 
LAA SR môže byť registrovaný vo viacerých zväzoch súčasne. 
2. Člen LAA SR môže svoju registráciu vo zväze kedykoľvek zmeniť písomným 
prehlásením. 
3. Člen má právo uplatniť svoje právo voliť a byť volený vo všetkých zväzoch, v ktorých je 
registrovaný. 
4. Do orgánov LAA SR môže byť člen zvolený iba za jeden zväz. 
5. Člen LAA SR, ktorý sa nezaregistruje v žiadnom zo zväzov, nemôže voliť a byť volený 
do žiadnych orgánov LAA SR, ktoréhokoľvek orgánu zväzu a nemôže sa stať ani 
delegátom n Konferenciu delegátov LAA SR. 
 
 

HLAVA III. 
Orgány LAA SR. 

 
§11 Konferencia delegátov LAA SR. 
1. Najvyšším orgánom LAA SR je Konferencia delegátov LAA SR. 
2. Konferencia delegátov LAA SR je tvorená delegátmi jednotlivých zväzov. 
3. Každý zväz zastupuje 10 delegátov. 
4. Zasadnutie Konferencie delegátov LAA SR sa koná minimálne raz za dva roky. 
5. Uznesenie Konferencie delegátov LAA SR je záväzné pre všetky orgány, všetkých 
funkcionárov v rámci LAA SR a jej členov. 
 
§12 Pôsobnosť Konferencie delegátov LAA SR. 
1. Konferencia delegátov LAA SR schvaľuje: 
     a) stanovy LAA SR a ich zmeny 



     b) členov Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR, navrhnutých jednotlivými zväzmi 
      
c) program LAA SR na obdobie do nasledujúcej Konferencie delegátov LAA SR 
     d) pravidlá hospodárenia LAA SR 
     e) správu Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR 
     f) správu o činnosti Prezídia LAA SR 
     g) rozpočet LAA SR 
     h) výšku členských poplatkov 
     i) sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR 
2. Konferencia delegátov LAA SR rozhoduje o odvolaní sa člena proti rozhodnutiu Prezídia 
LAA SR o jeho vylúčení z LAA SR. 
3. Konferencia delegátov LAA SR volí tajnou voľbou: 
     a) Prezidenta LAA SR 
     b) Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie LAA SR    
 
§13 Zvolanie Konferencie delegátov LAA SR. 
1. Konferenciu delegátov LAA SR zvoláva Prezident LAA SR. 
2. V prípade, ak Konferenciu delegátov LAA SR nezvolá Prezident LAA SR, môže ju zvolať 
Prezídium LAA SR. 
3. Mimoriadne rokovanie Konferencie delegátov LAA SR môže zvolať aj Kontrolná a 
revízna komisia LAA SR v prípade, že zistí závažné nedostatky v činnosti Prezídia LAA SR. 
4. Rokovanie Konferencie delegátov LAA SR musí byť zvolané na základe písomnej 
požiadavky najmenej 60 členov LAA SR s programom plynúcim z návrhu na zvolanie tohto 
rokovania. 
 
§14 Rokovací poriadok Konferencie delegátov LAA SR. 
1. Rokovanie Konferencie delegátov LAA SR vedie Prezident LAA SR. 
2. Konferencia delegátov LAA SR zvolí z delegátov zapisovateľa, trojčlennú návrhovú 
komisiu a trojčlennú mandátovú a volebnú komisiu. Zápis z rokovania a uznesenie 
Konferencie delegátov LAA SR budú do 7 dní uverejnené v médiách LAA SR. 
3. Konferencia delegátov LAA SR je uznášaniaschopná pokiaľ je prítomná nadpolovičná 
väčšina delegátov konferencie. 
4. Rozhodnutie Konferencie delegátov LAA SR je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných delegátov konferencie. 
5. Voľba Prezidenta LAA SR: 
     a)Prezident LAA SR sa volí na dobu 2 rokov tajnou voľbou Konferencie delegátov LAA 
     SR z kandidátov navrhovaných jednotlivými zväzmi. 
     b) Prezident LAA SR je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých     
     delegátov konferencie. 
     c) Ak žiaden kandidát v prvom kole nezíska dostatočný počet hlasov, nasleduje druhé 
     kolo voľby. Do druhého kola postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali 
     najväčší počet hlasov. Zvolený v druhom kole bude ten kandidát, ktorý získa najväčší 
     počet hlasov. 
6. Voľba Predsedu Kontrolnej a revíznej komisie (KRK) LAA SR: 
     a) Predseda KRK LAA SR sa volí na dobu dvoch rokov tajnou voľbou Konferencie 
     delegátov LAA SR z kandidátov navrhovaných jednotlivými zväzmi. Člen Prezídia LAA 
     SR alebo člen predsedníctva zväzu nemôže byť volený. 
     b) Predseda KRK LAA SR je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
     delegátov konferencie. 
     c) Ak žiaden kandidát v prvom kole nezíska dostatočný počet hlasov, nasleduje druhé 
     kolo voľby. Do druhého kola postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali 
     najväčší počet hlasov. Zvolený v druhom kole bude ten kandidát, ktorý získa najväčší 
     počet hlasov. 



 
§15 Kontrolná a revízna komisia LAA SR (KRK). 
1. Kontrolná a revízna komisia LAA SR je zložená z predsedu, ktorý je volený Konferenciu 
delegátov LAA SR a členov KRK volených valnými zhromaždeniami zväzov a 
schvaľovaných Konferenciou delegátov LAA SR. 
2. KRK kontroluje: 
     a) hospodárenie LAA SR 
     b) správnosť vedenia účtovníctva 
     c) uzatváranie obchodných zmlúv a ich plnenie 
     d) rozpočtovú disciplínu 
     e) hospodárnosť vynakladaných prostriedkov 
     f) dodržovanie organizačného poriadku a stanov LAA SR 
     g) plnenie úloh plynúcich z prijatých záväzkov LAA SR smerom ku štátnym orgánom 
     h) plnenie úloh plynúcich z prijatých záväzkov LAA SR smerom ku zmluvným partnerom 
3. O výsledkoch svojej činnosti priebežne informuje členskú základňu, Konferenciu delegátov 
LAA SR a Prezídium LAA SR formou výročnej správy. 
4. KRK je odvolacím orgánom v prípade člena alebo organizačnej zložky LAA SR proti 
rozhodnutiu niektorého z orgánov LAA SR vo veci sťažnosti člena alebo organizačnej zložky 
LAA SR s výnimkou rozhodnutia o vylúčení člena. 
5. Predseda KRK LAA SR alebo ním určený člen KRK LAA SR má právo sa zúčastniť na 
rokovaní Prezídia LAA SR bez hlasovacieho práva. 
6. Členovia KRK LAA SR majú právo zúčastniť sa rokovania Konferencie delegátov LAA SR 
s hlasom poradným, pokiaľ nie sú riadne zvolenými delegátmi Konferencie LAA SR. 
7.Predseda KRK LAA SR alebo ním určený člen KRK LAA SR má povinnosť zúčastniť sa 
rokovania Prezídia LAA SR, pokiaľ o to Prezídium požiada. 
8.V prípade nečinnosti KRK LAA SR rozhodne Prezídium LAA SR o zmene členov KRK 
LAA SR s tým, že predsedníctvo každého zväzu si zvolí jedného zástupcu. 
9. KRK LAA SR je schopná rozhodnúť, pokiaľ sa zíde nadpolovičná väčšina členov KRK 
LAA SR. 
 
 
 
§16 Prezídium LAA SR. 
1. Prezídium LAA SR je štatutárnym orgánom LAA SR. 
2. Prezídium LAA SR pozostáva z Prezidenta LAA SR voleného Konferenciou delegátov LAA 
SR a členov. Členov Prezídia LAA SR volia valné zhromaždenia zväzov. Každý zväz 
zastupujú dvaja členovia Prezídia LAA SR, ktorí sú členmi príslušného zväzu. 
3. Členstvo v Prezídiu LAA SR je čestné a členom môžu byť uhrádzané iba účelne 
vynaložené náklady spojené s výkonom funkcie. 
4. Prezídium LAA SR rokuje minimálne trikrát do roka. 
5. Prezídium LAA SR má tieto právomoci: 
     a) Rozhoduje o zvolaní riadneho alebo mimoriadneho rokovania Konferencie delegátov 
     LAA SR, pokiaľ tak neučinil Prezident LAA SR 
     b) Rozhoduje o vylúčení člena LAA SR. 
     c) Navrhuje rozpočet LAA SR. 
     d) Prijíma organizačný poriadok LAA SR 
     e) Schvaľuje menovanie funkcionárov LAA SR a schvaľuje uzavretie alebo rozviazanie 
     pracovného pomeru so zamestnancami LAA SR. 
     f) Riadi a kontroluje výkon a výsledky činnosti menovaných funkcionárov a zamestnancov 
     LAA SR. 
     g) Prerokúva a rieši sťažnosti členov LAA SR. 
     h) Ustanovuje odborné komisie ako poradné orgány Prezídia LAA SR a menuje ich     
     členov. 



     i) Volí Viceprezidenta LAA SR z členov Prezídia LAA SR dvojtretinovou väčšinou všetkých 
     členov Prezídia LAA SR. 
     j) Rozhoduje o začatí a ukončení výkonu funkcie Prezidenta LAA SR Viceprezidentom 
     LAA SR dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Prezídia LAA SR. 
 
 
 
§17 Prezident LAA SR a Viceprezident LAA SR. 
 
1. Prezident LAA SR 
     a) Vedie rokovania Prezídia LAA SR. 
     b) Zvoláva Konferenciu delegátov LAA SR a vedie jej rokovanie. 
     c) Menuje a odvoláva funkcionárov LAA SR po schválení Prezídiom LAA SR. 
     d) Uzatvára, mení a ukončuje pracovný pomer zamestnancov LAA SR po schválení 
     Prezídiom LAA SR. 
     e) Zastupuje a reprezentuje LAA SR. 
2. Viceprezident LAA SR 
Viceprezident LAA SR vykonáva funkciu Prezidenta LAA SR v prípade neschopnosti 
Prezidenta LAA SR vykonávať svoju funkciu. 
 
§18 Sekretariát LAA SR. 
1. Sekretariát LAA SR tvoria zamestnanci a menovaní funkcionári LAA SR. V ich kompetencii 
sú záležitosti určené Organizačným poriadkom LAA SR, najmä: 
     a) členské záležitosti LAA SR 
     b) mediálne záležitosti LAA SR 
     c) hospodárenie LAA SR a jej zväzov 
     d) administratívne záležitosti orgánov LAA SR a jej zväzov 
     e) činnosti zabezpečujúce výkon poverenia LAA SR 
2. Štruktúru, povinnosti, popisy funkcií a ďalšie podrobnosti výkonu činnosti sekretariátu 
podrobne upravuje Organizačný poriadok LAA SR. 
 
 

Hlava IV. 
Členstvo. 

 
§19 Vznik členstva. 
1. Členom LAA SR sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá podá písomnú 
prihlášku, ktorou potvrdí svoj súhlas so Stanovami LAA SR a cieľmi LAA SR a zaplatí 
členský príspevok za predpokladu, že nebola z LAA SR vylúčená v dobe kratšej než 5 
rokov pred podaním prihlášky. Pre vznik členstva osoby mladšej ako 18 rokov sa vyžaduje 
písomný súhlas zákonného zástupcu. 
2. Menom právnickej osoby koná konateľ alebo ním poverený zástupca. Poverenie musí 
byť notársky overené. 
 
§20 Obmedzenie práv a povinností člena. 
Člen LAA SR, ktorý je v pracovnom pomere k LAA SR, nemá právo voliť a byť volený do 
orgánov zväzov a orgánov LAA SR. Pozastavuje sa jeho členstvo v orgánoch zväzov a v 
orgánoch LAA SR. 
 
 
§21 Zánik členstva. 
Členstvo zaniká: 
1. Písomným oznámením člena, že ukončuje svoje členstvo v LAA SR. Členstvo je mu 



ukončené dňom doručenia tohto písomného oznámenia. Oznámením nevzniká nárok na 
vrátenie pomernej časti zaplatených členských príspevkov. 
2. Nezaplatením členských príspevkov v stanovenej lehote. 
3. Úmrtím člena. 
4. Vylúčením člena rozhodnutím Prezídia LAA SR. 
     a) Vylúčenie člena z LAA SR je možné výhradne z nasledujúcich dôvodov: 
           I. z dôvodu hrubého porušenia Stanov LAA SR 
           II. z dôvodu úmyselného poškodenia dobrého mena alebo záujmov LAA SR 
           III. z dôvodu úmyselného poškodenia majetku alebo hospodárenia LAA SR 
           IV. z dôvodu zneužitia funkcie, či už volenej alebo menovanej, v LAA SR 
     b) Návrh na vylúčenie môže podať ktorýkoľvek člen LAA SR alebo orgán LAA SR. 

Návrh musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôvody návrhu a dôkazy konania 
člena v  zmysle §21 ods. 4 písmena a) Stanov LAA SR. Návrh musí byť doručený 
Prezídiu LAA   SR v dobe, kedy od konania člena alebo od zistenia skutku v zmysle §21 
ods. 4 písmena a.) Stanov LAA SR neuplynulo viac ako 6 mesiacov, s premlčacou 
dobou 24 mesiacov. 

     c) Člen má právo hájiť sa a musí byť pozvaný na rokovanie Prezídia LAA SR, ktoré 
     rozhoduje o jeho vylúčení. Pred týmto rokovaním musí byť oboznámený so všetkými 
     skutočnosťami, ktoré sú Prezídiu LAA SR známe. Toto oboznámenie musí mať 
     písomnú formu a musí byť potvrdené jeho prijatie obvineným členom LAA SR v lehote 
     najmenej 7 dní pred rokovaním Prezídia LAA SR o jeho vylúčení. 
     d) Prezídium LAA SR môže v zložitých prípadoch požiadať predsedníctvo zväzu, v 
     ktorom je člen registrovaný, o vytvorenie komisie na prešetrenie prípadu. 
     Predsedníctvo zväzu je povinné túto komisiu vytvoriť. V prípade, že obvinený člen nie 
     je registrovaný v žiadnom zo zväzov, alebo je registrovaný vo viacerých zväzoch, môže 
     túto komisiu na prešetrenie prípadu vytvoriť Prezídium LAA SR a to tak, že členov tejto 
     komisie tvoria paritne zástupcovia všetkých zväzov. Prezídium LAA SR pri svojom 
     rozhodovaní o vylúčení člena z LAA SR musí prihliadať k záverom komisie na 
     prešetrenie prípadu. 
     e) Rozhodnutie Prezídia LAA SR o vylúčení člena LAA SR musí byť uskutočnené 
     najneskôr do 6 mesiacov odo dňa doručenia písomného návrhu na vylúčenie člena z 
     LAA SR. Rozhodnutie musí mať písomnú formu a musí obsahovať zdôvodnenie 
     rozhodnutia a poučenie o možnosti odvolania sa proti tomuto rozhodnutiu. 
     f) Prezídium LAA SR rozhoduje o vylúčení člena z LAA SR nadpolovičnou väčšinou 
     hlasov všetkých členov Prezídia LAA SR. 
     g) Proti rozhodnutiu Prezídia LAA SR sa môže člen odvolať ku Konferencii delegátov 
     LAA SR do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Prezídia LAA SR o jeho vylúčení z 
     LAA SR. Podanie odvolania nemá odkladný účinok voči rozhodnutiu Prezídia LAA SR. 
     Ak Konferencia delegátov LAA SR vyhovie odvolaniu člena a zruší rozhodnutie Prezídia 
     LAA SR, obnovuje sa členovi členstvo v LAA SR spätne odo dňa vylúčenia člena z LAA 
     SR. Konferencia delegátov LAA SR rozhoduje o odvolaní člena proti rozhodnutiu 
     Prezídia LAA SR o vylúčení člena z LAA SR nadpolovičnou väčšinou prítomných 
     delegátov Konferencie LAA SR. 
 
§22 Práva členov. 
1. Zúčastňovať sa všetkých aktivít LAA SR. 
2. Voliť a byť volený do všetkých orgánov LAA SR majú iba registrovaní členovia, pričom 
právnické osoby a osoby mladšie ako 18 rokov majú právo iba voliť. 
3. Navrhovať program a zmeny programu LAA SR. 
4. Požadovať informácie o výsledkoch revízií hospodárenia a plnenia programu LAA SR. 
5. Rozhodovať sa o registrácií do zväzov LAA SR. 
6. Získavať členské zľavy a iné výhody pri nákupe výrobkov a služieb, ktoré sú zo strany 
LAA SR poskytované členom LAA SR. 



7. Vyjadrovať svoje názory a pripomienky k programu LAA SR. 
8. Zúčastňovať sa rokovaní, ktoré sa týkajú osoby člena LAA SR. 
 
§23 Povinnosti členov. 
1. Dodržiavať letecký zákon a s ním súvisiace letecké predpisy a predpisy vydané LAA SR. 
2. Dodržiavať Stanovy LAA SR. 
3. Dbať o dobré meno LAA SR. 
4. Platiť členské príspevky LAA SR a členské príspevky zväzov LAA SR, v ktorých je člen 
registrovaný, v stanovených termínoch. 
5. Dodržiavať organizačný poriadok zväzu. 
 
 

Hlava V. 
Hospodárenie LAA SR. 

 
§24 Príjmy LAA SR. 
LAA SR hospodári s prostriedkami, ktoré získava: 
- z členských príspevkov 
- zo štátnych a medzinárodných dotácií a grantov 
- z darov fyzických a právnických osôb 
- z príjmov vznikajúcich úhradou platieb za služby poskytované LAA SR 
- z príjmov vznikajúcich úhradou poplatkov v súvislosti s výkonom správy v zmysle 
platného poverenia štátnych orgánov 
- z hospodárskej činnosti LAA SR, uskutočňovanej prostredníctvom právnických osôb, 
založených LAA SR a v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky 
- z prenájmu alebo predaja majetku LAA SR 
- z ostatných príjmov 
 
§25 Členské príspevky. 
1. Členské príspevky sa stanovujú vo výške nevyhnutnej pre potreby napĺňania programu 
LAA SR schváleného Konferenciou delegátov LAA SR. 
2. Výšku členských príspevkov schvaľuje Konferencia delegátov LAA SR po jej 
prerokovaní jednotlivými valnými zhromaždeniami zväzov. 
 
§26 Zväzové príspevky. 
1.Zväzové príspevky sa stanovia vo výške schválenej valným zhromaždením zväzu tak, 
aby bol zaistený vyrovnaný rozpočet zväzu. 
2. Zväzové príspevky sú vyberané spoločne s členskými príspevkami LAA SR. 
 
§27 Hospodárenie zväzov. 
1. Zväzy hospodária nezávisle na LAA SR s prostriedkami získanými: 
     a) zo zväzových príspevkov 
     b) z darov fyzických alebo právnických osôb darovaných menovite na potreby zväzu 
     alebo na krytie podujatí organizovaných zväzom 
     c) z účelových dotácií štátu alebo medzinárodných organizácií poskytnutých na 
     menovité podujatia organizované zväzom 
     d) z príspevkov štátu určených na rozvoj športu v súvislosti s dosiahnutými športovými 
     výsledkami 
     e) z príspevkov štátu na zaistenie štátnej reprezentácie 
2. Za hospodárenie zväzu zodpovedá, na základe rozpočtu schváleného Valným 
zhromaždením zväzu, predsedníctvo zväzu, ktoré o jednotlivých výdavkoch rozhoduje 
nezávisle. 
3. Evidenciu hospodárenia zväzu vedie Sekretariát LAA SR a kontrolu hospodárenia zväzu 



uskutočňuje Kontrolná a revízna komisia LAA SR, ktorá o ňom vydá výročnú správu o 
hospodárení zväzu. Túto správu následne prerokuje valné zhromaždenie zväzu. 
 
§28 Hospodárska činnosť LAA SR. 
1. Pre napĺňanie cieľov programu LAA SR môže LAA SR vykonávať hospodársku činnosť. 
2. Na uskutočňovanie hospodárskej činnosti môže Prezídium LAA SR, na základe 
schválenia Konferenciou delegátov LAA SR, založiť právnickú osobu podľa Obchodného 
zákonníka SR. 
3. Podrobnosti hospodárskej činnosti LAA SR upravuje Organizačný poriadok LAA SR. 
 
§29 Zlúčenie LAA SR s iným subjektom. 
Zlúčenie LAA SR s iným subjektom musí byť schválené kvalifikovanou, t.j. dvojtretinovou, 
väčšinou hlasov účastníkov valného zhromaždenia každého zväzu LAA SR. 
 
§30 Rozpustenie LAA SR. 
1. Rozpustenie LAA SR musí byť schválené kvalifikovanou, t.j. dvojtretinovou, väčšinou 
hlasov účastníkov valného zhromaždenia každého zväzu LAA SR. 
2. Na základe rozhodnutia valných zhromaždení jednotlivých zväzov LAA SR o rozpustení 
LAA SR prezídium vymenuje Likvidačnú komisiu LAA SR a to tak, aby bolo zaistené 
paritné zastúpenie členov každého zväzu LAA SR. 
3. Likvidačná komisia LAA SR zvolí zo svojich členov Likvidátora LAA SR. Likvidátor LAA 
SR zastupuje LAA SR v likvidácii vo všetkých právnych úkonoch. 
4. Likvidačná komisia rozhodne o spôsobe likvidácie majetku LAA SR. Likvidačný zostatok 
likvidačná komisia rozdelí rovným dielom medzi členov LAA SR, ak valné zhromaždenia 
jednotlivých zväzov LAA SR nerozhodnú vo svojom rozhodnutí o likvidácii LAA SR inak. 
 
§31 Prechodné, zrušujúce a záverečné ustanovenia. 
1. Nové znenie stanov je prijaté k 16.03.2019 a nadobúda účinnosť dňom registrácie 
zmeny na Ministerstve vnútra SR. 
2. Do doby riadneho zvolenia nových orgánov valnými zhromaždeniami zväzov delegujú 
členov Prezídia LAA SR a KRK LAA SR predsedníctva zväzov. 
3. Všetky ostatné dokumenty LAA SR ostávajú v nezmenenom znení. 
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