
 

Zápis z rokovania Valného zhromaždenia zväzu ZK LAA SR, konaného 
v Autokempingu Trusalová dňa 28.08.2021  

 
Prítomní – viď prezenčná listina  
 
Účastníkov privítal poverený člen predsedníctva zväzu ZK Jaroslav Sojka. Zrekapituloval 

situáciu ohľadom výmeny Dušana Kalinku a Petra Gašparoviča. 
Vedenia VZ ZK sa ujal a bol i jednohlasne zvolený Jaroslav Sojka.  
Ten predstavil navrhovaný program (je súčasťou priloženej dokumentácie). Program bol 

jednohlasne schválený účastníkmi VZ ZK. 
Za zapisovateľa VZ ZK bol navrhnutý Martin Forgáč, ktorý bol účastníkmi VZ ZK do  funkcie 

zapisovateľa jednohlasne zvolený.   
Za overovateľa VZ ZK bol navrhnutý Stanislav Janči, ktorý bol do funkcie  overovateľa 

jednohlasne zvolený.  
VZ ZK schválilo možnosť poverenia hlasovať na VZ za osobu, ktorá sa z vážnych dôvodov 

nemohla zúčastniť VZ a poverila inú osobu e-mailom jej zastupovaním (viď prezenčná listina).. 
Bol prediskutovaný návrh na možnosť členov prihlásiť sa do funkcie a zapísať sa na 

kandidátsku listinu aj pri osobnej neúčasti na základe e-mailovej prihlášky s uvedením svojho mena 
a mena poverenej osoby, ktorá ho bude zastupovať. Odôvodnenie osobnej neúčasti posúdi aktuálne 
VZ hlasovaním a môže kandidáta vyradiť. 

Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí Ladislav Géci, Branislav Buľko, Peter Pavlik, 
ktorí boli za členov mandátovej a volebnej komisie jednohlasne zvolení. Úlohou  volebnej 
a mandátovej komisie bolo zistiť, či počet prítomných účastníkov je dostatočný v  zmysle Volebného 
poriadku odborných skupín LAA SR a dohliadať na priebeh a výsledky  hlasovania.  

Mandátová a volebná komisia skonštatovala, že je prítomných 17 účastníkov (viď prezenčná  
listina) s hlasovacím právom a 4 hlasy cez e-mailové splnomocnenie. VZ ZK je teda 
uznášaniaschopná.  

Jaroslav Sojka navrhol, aby sa všetky hlasovania uskutočnili priamou verejnou voľbou, s čím  
prítomní jednohlasne súhlasili.  

Správu o činnosti Zväzu ZK LAA SR za roky 2019 a 2020 predniesol Jaroslav Sojka (zápisy 
predsedníctva a správy o činnosti zväzu za roky 2019 a 2020, sú zverejnené na stránke LAA  SR v 
časti Zväz ZK).  

 
Diskusia:  
Róbert Grexa poučil prítomných ohľadom plánovania letov, použitia AIP, NOTAM,  ICAO 

mapa, vyhradených priestorov, použitia elektronických prostriedkov pre plánovanie  letov. 
Informoval o nutnosti rádiového spojenia pre ATZ Jasná a ATZ Prievidza.  

Jaroslav Sojka: uviedol svoju skúsenosť s letiskovým riadiacim pracovníkom, ktorý nebral do 
úvahy bezmotorový klzák. 

Jaroslav Fignár spomenul nárast potrebnej administratívy pri správe techniky LŠZ. Upozornil 
na časté poškodenia hliníkových karabín a zvýšenej nutnosti ich kontroly. Informoval o prechode 
evidencie zo starej databázy do novej. 



 

Juraj Sladký podal návrh, aby RLP zistil možnosti vytvorenia a používania digitálneho 
pilotného preukazu. 

Členom zväzu chýba možnosť exportu nalietaných hodín do LAA systému zo stránky 
Xcontest.org. Bol doporučený kontakt s Emilom Červeňanom, uskutoční a s výsledkom oboznámi 
Jaroslav Sojka. 

Vlastimil Hloušek otvoril tému FLPHG a možnosti legalizácie tohto typu zariadenia. Z tejto 
debaty vzišiel návrh na ustanovenie komisie, ktorá vypracuje FLPHG smernice. 

Maroš Valentovič navrhol používanie elektronického podpisu, z čoho vyplynula úloha pre KD 
LAA aby túto požiadavku predniesli na Dopravnom úrade. 

 
Správa 
Jaroslav Sojka predniesol správu o fungovaní zväzu. Vyhodnotil jednotlivé súťaže a plány na 

účasť na FAI súťažiach a možnosti ich čiastočného financovania. Upriamil pozornosť na možnosť 
aerovlekov, jedného z možných spôsobov, ako lietať viac. 

Juraj Sladký poďakoval Jaroslavovi Sojkovi za vedenie zväzu ZK. Zhodnotil stav výcviku ZK a 
vyplynula z toho nutnosť rozšírenia inštruktorskej základne ZK. Navrhol Predsedníctvu, aby sa 
zamyslelo, ako propagovať výcvik ZK na stránkach LAA SR. 

 
Jaroslav Sojka navrhol niekoľko organizačných zmien. 
 
Oprava predpisu LZ1 

● Oprava bodu 8.9.10.4. strana 29. a 30. je použitý dvakrát 
● Bod 8.2. Kvalifikácie a funkčné licencie – podľa odbornosti LŠZ: 

Doplniť časť A o kvalifikáciu vleky, vlekár 
- pilot ZK-A, B, T, vleky 
- pilot PK-A, B, C, T, vleky 
- pilot MZK/MPK, kvalifikácie T, vlekár 

● Doplnenie kapitoly 8.9. Požiadavky na vydanie pilotného preukazu. 
- doplniť požiadavky pre kvalifikáciu vleky pre zväz ZK a PK, MZK je správne 
- za zväz ZK doplniť bod 8.9.5.2. Pilot ZK, kvalifikácia vleky:  

Pilotný preukaz pre ZK-B, minimálny nálet 20 letových hodín a minimálne 

100 štartov. Pilot je schopný riadiť klzák pri zvýšených rýchlostiach do 80 

km/hod. Pilot ZK zodpovedá za trhaciu poistku s pevnosťou 800 N a vypínač 

spájajúci lano a postroj pilota. 

Výcvik a preskúšanie z praktického vlečenia podľa  inštruktorom ZK 

s kvalifikáciou vleky, člen LAA SR. 

   
Oprava predpisu ZL 3 
Zmeniť názov  Hlava V Výcvik pilota ZK – VLEKY 
Zmeniť text bod 1.   … inštruktora ZL s oprávnením vleky 
Zmeniť a doplniť bod 2 Signalizácia – pre výcvik a prevádzku vlekov je spracovaná samostatná 

metodika. Táto metodika je aktualizovaná podľa aktuálnych prevádzkových praktík a 
skúseností. Rozlišuje činnosti pri prevádzke s rádiovým spojením a bez rádiového 
spojenia 

Zmeniť ZK-N na ZK-VLEKY 
 



 

Úprava stanov LAA SR 
§6 bod7 – 15 ľudí alebo 60% členov zväzu (súvisí s týmto aj §11 bod 3) 
§12 bod C bod H – KD schvaľuje členský poplatok na základe návrhu Prezídia LAA so 

stanovením maximálnej a minimálnej výšky 
§16 bod 5d zmeniť na Navrhuje Organizačný poriadok a jeho zmeny 
§16 bod 5 doplniť ďalší bod k: Stanovuje (Navrhuje ?) štruktúru členských príspevkov a ich 

výšku 
§16 bod 5 doplniť ďalší bod l: Stanovuje (Navrhuje ?) termíny splatnosti členských príspevkov 
§22 bod nie sú definovaní registrovaní členovia. V rámci členstva a poplatkov, zaviesť termín 

„aktívny člen“ oslobodený od plného členského s právom voliť a vykonávať funkciu inštruktor ZK a 
technik ZK (nezúčastňuje sa aktívne letovej činnosti). Zväz môže riešiť kvalifikáciu člena samostatne 
podľa vlastných požiadaviek predpisov. 

§25 bod2 – upresniť vzhľadom na predchádzajúce body 
 
Martin Forgáč informoval členov o podnetoch, ktoré prišli na riešenie KRK.    
Voľby  
Do funkcie predsedu zväzu ZK LAA SR bol navrhnutý Jaroslav Sojka, ktorý návrh prijal a 

predstavil koncepciu postupného rozvoja činnosti zväzu.  
Členovia Predsedníctva zväzu ZK sú zároveň aj členmi Športovej komisie. 
Hlasovanie Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0  
Do funkcie podpredsedu zväzu ZK LAA SR bol  navrhnutý Juraj Sladký.  
Hlasovanie Za: 19 Proti: 0 Zdržal sa: 2 
Za členov prezídia zväzu ZK LAA SR boli navrhnutí Miroslav Pavelka, Maroš Valentovič, 

Ivan Plučinský 
Hlasovanie: Za: 20 Proti: 0 Zdržal sa: 1  
 
Návrh delegátov na Konferenciu delegátov LAA SR za zväz ZK LAA SR: Jaroslav Sojka, Juraj 

Sladký, Miroslav Pavelka, Maroš Valentovič, Ivan Plučinský, Ladislav Géci, Branislav Buľko, 
Stanislav Janči, Vlastimil Hloušek, Martin Krchnák 

Náhradníci: Marek Fico, Pavol Štofa 
Hlasovanie Za:19 Proti: 0 Zdržal sa: 2  
Za členov KRK LAA SR boli navrhnutí Martin Forgáč a Ivan Plučinský.  
Hlasovanie Za: 20 Proti: Zdržal sa: 1  
Na KD LAA SR bude účastníci za zväz ZK LAA SR podporovať na funkciu Prezidenta LAA  

SR Miroslava Jančiara  
Hlasovanie Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
Zapísal: Martin Forgáč 
Overil: Stanislav Janči  
Schválil: Jaroslav Sojka 


