Zápis z rokovania Valného zhromaždenia zväzu MZK LAA SR,
konaného v Ružomberku dňa 19.06.2021
Prítomní – viď prezenčná listina

Účastníkov privítal predseda zväzu MZK Mikuláš Košťál. Predniesol úvodné slovo
a poukázal na potrebné zmeny vo fungovaní zväzu. Vymenoval aktivity zväzu smerom
k súťažiam a zletom. Poukázal na výcvik nových pilotov a poďakoval inštruktorom. Poukázal
na potrebu vybrať ďalších funkcionárov a organizovanie aktivít zväzu. Vzdáva sa všetkých
funkcií a začína lietať pre radosť. Letisko Vavrečka je pripravené na lietanie. Poďakoval sa
Mariánovi Turanovi za prácu, ktorého zároveň navrhol za moderátora Valného zhromaždenia
zväzu MZK LAA SR (ďalej iba VZ MZK).
VZ MZK bol za moderátora jednohlasne zvolený Marián Turan.
Ten predstavil navrhovaný program (je účasťou priloženej dokumentácie).
Program bol jednohlasne schválený účastníkmi VZ MZK.
Za zapisovateľa VZ MZK bol navrhnutý Jaroslav Fignár, ktorý bol účastníkmi VZ MZK do
funkcie zapisovateľa jednohlasne zvolený.
Za overovateľov VZ MZK boli navrhnutí Jozef Páleš a Ján Knapčok, ktorí boli do funkcie
overovateľov jednohlasne zvolení.
Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí Jaroslav Brezina, Walter Töpfer a Branislav
Turan, ktorí boli za členov mandátovej a volebnej komisie jednohlasne zvolení. Úlohou
volebnej a mandátovej komisie bolo zistiť, či počet prítomných účastníkov je v rámci limitu v
zmysle Volebného poriadku odborných skupín LAA SR a dohliadať na priebeh a výsledky
hlasovania.
Mandátová a volebná komisia skonštatovala, že je prítomných 25 účastníkov (viď prezenčná
listina) s hlasovacím právom a VZ MZK je uznášaniaschopná.
Marián Turan navrhol, aby sa všetky hlasovania uskutočnili priamou verejnou voľbou, s čím
prítomní jednohlasne súhlasili.
Správu o činnosti Zväzu MZK LAA SR za roky 2019 a 2020 predniesol Marián Turan (je
súčasťou Správy o činnosti LAA SR za roky 2019 a 2020, ktoré je zverejnená na stránke LAA
SR).
Vyhodnotenie uznesenia z posledného valného zhromaždenia zväzu z roku 2018 uskutočnil
Marián Turan (je zverejnené na stránke LAA SR).

Diskusia:
Miroslav Jančiar: predniesol výročné správy za roky 2019 a 2020. Uviedol, že hlavnou snahou
vedenia LAA SR je zjednodušenie legislatívy a skvalitnenie samotnej činnosti LAA
SR. Podrobnejšie rozobral: letecký šport, financovanie, možné zmeny v leteckej legislatíve,
letové plochy, fungovanie kancelárie. Potvrdil svoju kandidatúru na Prezidenta LAA SR aj do
ďalšieho volebného obdobia.
Marián Turan informoval prítomných o počte vydaných/predĺžených/vyradených
pilotných preukazov pre odbornosť MZK a o počte odborného personálu zväzu MZK (je
súčasťou štatistiky LAA SR zverejnenej na stránke LAA SR). Dotkol sa lekárskych prehliadok.
Róbert Grexa doplnil históriu vývoja tohto problému a návrh, ako to legislatívne riešiť.
Miroslav Jančiar prečítal odpoveď od SaS k lekárskym prehliadkam (je súčasťou
priloženej dokumentácie)
Vznikla obecná diskusia k lekárskym prehliadkam. Rozoberala sa možnosť LAPL
prehliadok či prehliadok u všeobecného lekára.
Marián Turan informoval o výške zväzových financií a uviedol aj zdroje, od ktorých sa
získavali či účel použitia týchto finančných prostriedkov (stav zväzových financií je súčasťou
priloženej dokumentácie.)
Róbert Grexa predniesol požiadavku od Jaroslava Sojku ohľadom vlekania ZK (e-mail
je súčasťou priloženej dokumentácie). K danej téme sa rozprúdila diskusia.
Jaroslav Fignár zhodnotil uplynulé roky z pohľadu evidencie LŠZ (príspevok je
súčasťou priloženej dokumentácie.)
Róbert Grexa poučil prítomných ohľadom plánovania letov, použitia AIP, NOTAM,
ICAO mapa, vyhradených priestorov, použitia elektronických prostriedkov pre plánovanie
letov, informoval o leteckých nehodách a incidentoch za roky 2019 a 2021.
Voľby
Do funkcie predsedu zväzu MZK LAA SR a za člena športovej komisie MZK LAA SR na
ďalšie volebné obdobie bol navrhnutý Ján Matejička, ktorý návrh prijal a predstavil koncepciu
postupného rozvoja činnosti zväzu.
Hlasovanie

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Do funkcie podpredsedu zväzu MZK LAA SR a zároveň do funkcie hlavného technika zväzu
MZK LAA SR a za člena športovej komisie MZK LAA SR na ďalšie volebné obdobie bol
navrhnutý Ján Lacúch.
Hlasovanie

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za členov Prezídia LAA SR boli navrhnutí Ján Matejička a Ján Lacúch.
Hlasovanie:

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Do funkcie hlavného letového inšpektora zväzu MZK LAA SR a za člena predsedníctva
športovej komisie MZK LAA SR na ďalšie volebné obdobie bol navrhnutý Jozef Sajan.
Hlasovanie

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za člena predsedníctva zväzu MZK a zároveň za predsedu športovej komisie zväzu MZK LAA
SR bol navrhnutý Martin Forgáč.
Hlasovanie

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR: Ján Matejička, Ján Lacúch, Jozef Sajan,
Jozef Seman, Henrich Partl, Ľubomír Balej, Branislav Drábik, Brezina Jaroslav, Marián Čelko,
Jozef Páleš.
Náhradníci: Ján Knapčok, Marián Csonka
Hlasovanie

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Za členov KRK LAA SR boli navrhnutí Ľubomír Balej, ktorý bol zároveň navrhnutý za
predsedu KRK LAA SR a Jozef Páleš.
Hlasovanie

Za: 25

Proti:

Zdržal sa: 0

Na KD LAA SR bude účastníci za zväz MZK LAA SR podporovať na funkciu Prezidenta LAA
SR Miroslava Jančiara
Hlasovanie

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Odsúhlasenie aktivít na rok 2021/2022 (športový kalendár je súčasťou priloženej
dokumentácie).
Hlasovanie

Za: 25

Zapísal:

Jaroslav Fignár

Overil:

Ján Knapčok

Jozef Páleš

Schválil:

Ján Matejička

Proti: 0

Zdržal sa: 0

