Zápis zo zasadania prezídia LAA SR,
konaného dňa 10.09.2021 v Žiline
Prítomní:
Fyzicky: M. Jančiar, M. Jánošík, M. Adame, J. Matejička, J. Lacúch, J. Fignár, D. Sekerková, M.
Strapáčová
On-line: J. Sojka, R. Grexa, P. Bednarčík – hosť
Prítomná je nadpolovičná väčšina členov Prezídia LAA SR s hlasovacím právom, Prezídium
LAA SR je uznášania schopné.
1. Prezídium berie na vedomie zástupcov jednotlivých zväzov v prezídiu LAA SR.
2. Kontrola zápisu z minulého prezídia.
3. Informáciu o stave čerpania financií na reprezentáciu a z 2%, ktoré je potrebné doúčtovať
do konca roka 2021, podala p. Sekerková.
Z financií na reprezentáciu je potrebné doúčtovať:
PK – 5.938,50 €
MPK – 1.500,00 €
ZK – 1.000,00 €
MZK – vyúčtovaná plná suma
Z príjmov z 2% je potrebné doúčtovať:
PK – 186,76 € (bude použité na XContest) MPK – 186,76 € (bude použité na XContest ???)
ZK – 186,76 €
MZK – 179,04 €
4. Prezident informoval prezídium o konaní volebnej konferencie SNA, na ktorej by sa mala
zúčastniť aj LAA SR, ako zložka NŠZ SNA. Vzhľadom k tomu, že LAA SR združuje najviac členov,
ale má iba 3 volebné hlasy, nie je možné dosiahnuť zapracovanie našich návrhov
a pripomienok. Prezídium preto rozhodlo, že zástupcovia za LAA SR sa zúčastnia konferencie
s tým, že prednesú spolu s LERMAS svoje stanovisko – príloha č.1.
5. Prezídium stanovilo termín a miesto konania Konferencie delegátov LAA SR, ktorá sa
uskutoční 13.11.2021 o 10:00 v sídle LAA SR, Jánošíkova 264, Žilina).
6. Prezídium navrhlo výšku príspevkov a sadzobník poplatkov pre rok 2022 – príloha č.2
7. Prezídium schválilo návrh zmeny Stanov LAA SR – príloha č.3
8. Rôzne
– na stránke LAA SR pribudla záložka „testy“, kde budú pre členov LAA SR k dispozícii cvičné
testy; hlavný inšpektori zväzov neposlali skúšobné otázky, okrem MPK, je potrebné ich urgovať

- XContest - prezídium odporúča, aby si jednotlivé zväzy zriadili v rámci XContestu Slovakia
svoje oddelenia a apelovali na svojich členov, aby si tam evidovali svoje nálety, čím by sa zvýšil
počet aktívnych pilotov LAA SR a piloti by mali prehľad o svojom nálete
- príprava editovateľných PDF tlačív –pripraví M. Forgač
- informovať sa na dopravnom úrade ohľadom elektronického dokumentovania,
elektronického zaručeného podpisu a elektronických preukazov
- v zmysle bodu vyššie osloviť LAA ČR, podľa akej legislatívy stanovili podmienky k vydávaniu
elektronických preukazov
- pripraviť záložku na stránke LAA SR pre otázky členov na RLP LAA SR
- pripraviť záložku „marketing“ na stránke – logo v grafickom formáte, presunúť tam reklamné
predmety LAA SR
- zväzy pripravia návrh na výrobu marketingových predmetov podľa ich potreby do ďalšieho
prezídia

Zapísala: Dagmar Sekerková

Schválil: Miroslav Jančiar

KONFERENCIA SNA - Stanovisko LERMAS a LAA SR

Príloha č.1

Vážení členovia prezídia, vážení delegáti,
základné očakávania našich členov, že sa dočkajú tvorby a kreovania športovej organizácie –
NŠZ, ktorá im umožní pokračovať v udržiavaní športových tradícií sa ani zďaleka nenapĺňa. Po
opakovaných pokusov a upozorneniach na rozdiely v postavení jednotlivých športových
organizácií sa ani táto konferencia základnými otázkami a problémami nezaoberá. Dokonca už
teraz nedokonalý a deformovaný systém sa deformuje ešte viac.
- NŠZ, ktorého hlavným poslaním je podpora a rozvoj športu, navrhuje zriadiť komisiu pre
otázky športu iba s poradným hlasom.
- Postaviť na jednu úroveň klub a športový zväz s celoslovenskou pôsobnosťou nie je ničím
iným, ako poistiť si možnosť vytvoriť nadriadené postavenie pre jednu skupinu.
- Neúplné riešenia (nový návrh na tvorbu komisií) neriešia celý problém a nevyriešený zostáva
základ problému - prihlásenia sa k jednotlivým odbornostiam. Označenie člena klubu za
príslušníka odbornosti „štatutárom klubu“ vytvára priestor pre účelovú manipuláciu.
- Pre príslušnosť k odbornostiam v športových zväzoch majú LAA SR a LERMAS, ktoré sú
poverenými organizáciami, stanovené jednoznačné pravidlá. Tie stále absentujú u klubov
SNA.
Máte predstavu, aký dosah bude mať poverený zväz nad takými športovcami? Alebo budú
štatutári Vašich klubov podriadení odborným orgánom zväzov? Ako bude celkovo vyzerať
model riadenia takejto organizácie? Alebo je pre Vás podstatné iba právo rozdeľovať financie?
Bude potrebné, aby si všetci konečne uvedomili, že fungovanie jednotlivých športových
odvetví spadá do výlučnej kompetencie týchto zväzov. Zväzov, ktoré si svoju administratívu a
činnosť platia z vlastného členského. NŠZ im na to nedáva ani cent! Ako chce tento problém
riešiť predložený návrh?
V žiadnom prípade nezískate podporu našich členov ku snahám ovládnuť i odbornosti, ktoré
sú riadené organizáciami – zväzmi, ktoré budovali systém registrácie, výcviku, bezpečnosti
pre svojich členov a pod. už skoro 30 rokov. Návrh, ktorý predložilo prezídium, je iba dôkazom,
že taká snaha tu je, aj keď je pokus ju trochu kamuflovať.
Postup pri zmene stanov
Samotný postup prezídia, ktorý bez možnosti konzultácie s členskou základňou, osloví firmu a
poskytne im s nikým nekonzultované zadanie a spolieha sa, že táto firma im spracuje nové,
konečne dobré stanovy, je neakceptovateľný. Dokonca ani diskusia v prezídiu k tejto
problematike neprebehla. Keby bol zvolený postup, ktorý používajú LAA SR a LERMAS, určite
by to vyriešilo celú radu problémov.
Návrh a zmeny stanov vypracuje najvyšší orgán zväzu na základe podkladov od členov zväzu
a až ten je poskytnutý právnikom na kontrolu, či neboli prekročené kompetencie a bol
dodržaný základný právny predpis ( zákon 440/2016).
Na základe konzultácií s HKŠ a právnymi poradcami sa budeme v ďalšom postupe dôsledne
riadiť ich odporúčaniami.

Pre zjednodušenie budúcich rokovaní odporúčame zvážiť, či budete dnes vôbec schvaľovať
akúkoľvek zmenu stanov. Týmto Vás informujeme, že nebudeme hlasovať, pretože výsledok
každého takého hlasovania je dopredu jasný. Nie je vôbec logické a už vôbec nie
demokratické, že športový zväz s 800 alebo 1.300 členmi má na hlasovaní rovnaký počet
hlasov ako športový klub - aeroklub s menej ako 10 registrovanými členmi.
Po skúsenostiach s postupmi, ktoré prezídium SNA doteraz aplikovalo, Vás informujeme, že
všetky naše pripravené kroky budú smerovať k tomu, aby sme dokázali podporiť snahu
všetkých organizácii v leteckom športe a vytvoriť strešnú organizáciu, ktorá by pre všetkých
členov vytvárala rovnaké podmienky a v riadení takej organizácie by sa jednoznačne
uplatňovali princípy zakotvené v zákone o športe. Organizácie, ktorej hlavným poslaním bude
starostlivosť o šport a reprezentáciu Slovenska. Organizáciu, v ktorej budú aplikované zásady
fungovania FAI v postavení a právomociach športových komisií FAI.
Z posledného obdobia máme viacero skúsenosti a jednoznačné poznanie, že aj napriek tomu,
že sa označujete za NŠZ, je neustále potreba riešiť problematiku leteckých športov
a organizácii, ktoré ich vykonávajú samostatne. Máme k tomu dosť presvedčivých dôkazov:
Na základe protestnej akcie členov LAA SR pre budovou MDaV SR autorita pristúpila
k vytvoreniu pracovných skupín k novelizácii leteckého zákona č. 143/1998 bola vytvorená
pracovná skupina zostavená zo zástupcov všetkých leteckých organizácii, ktorá úspešne
pripomienkuje novelizáciu leteckého zákona.
Pri príprave ankety „Zlaté krídla - národná cena letectva“ boli tiež oslovené jednotlivé letecké
organizácie, nie NŠZ.
Inými slovami predstava nejakej umelej jednotnosti s vedúcim postavením SNA, ako
športového zväzu vo funkcii NŠZ, nemá a ešte dlho nebude mať šancu na úspech. Tak na čo tá
snaha ovládnuť jednotlivé športy pôsobnosťou prezídia SNA? Akýkoľvek pokus upraviť
stanovy jedného športového zväzu na stanovy NŠZ je dopredu odsúdený na neúspech.
Žiadne komisie to nevyriešia. Je načase aby si všetky organizácie pôsobiace v leteckých
športoch sadli k jednému stolu a začali rokovať o budúcnosti leteckého športu a systéme jeho
riadenia. LERMAS, LAA SR, SLF a SLA ponúkajú takúto diskusiu za spoločným stolom aj SNA.
Sĺz nad zrušením Zväzarmu už bolo vyronených dosť .

Ľubomír KRUPÁR
Predseda LERMAS

Miroslav JANČIAR
prezident LAA SR

Výška členských príspevkov a sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR
pre rok 2022
Členský príspevok - jeho úhradou získate zdarma povinné zákonné poistenie pre rok 2022

Príloha č.2

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

Riadny členský príspevok pre právnickú osobu s počtom LŠZ do 6 kusov vrátane

30 EUR

Riadny členský príspevok pre právnickú osobu s počtom LŠZ nad 6 kusov

40 EUR

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

3 EUR

Poplatok za obnovu členstva **

65 EUR

Registračný poplatok nového člena

20 EUR

65 EUR
95 EUR

Sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR
Pilotné preukazy a kvalifikácie
Vydanie žiackeho preukazu pre všetky odbornosti

0 EUR

Vydanie pilotného preukazu pre všetky odbornosti

40 EUR

Rozšírenie pilotného preukazu pre každú ďalšiu odbornosť

20 EUR

Predĺženie pilotného preukazu v termíne

0 EUR

Obnova 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

Obnova 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

Uvedené príspevky sa môžu zmeniť v súvislosti so zmenou zákonných predpisov.

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

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:
- študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti)– potvrdenie o návšteve školy (stačí
zaslať mailom)
- predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom)
- invalidní dôchodcovia – každoročne predpokladajú potvrdenie zo sociálnej poisťovne
(poisťovňa toto potvrdenie vystavuje bezplatne a na počkanie – stačí zaslať mailom)
- starobní dôchodcovia – dovŕšenie veku 62 rokov – netreba predkladať žiadne potvrdenie
** Poplatok za obnovenie členstva – hradí ho každý, kto nemal predchádzajúci rok uhradený
riadny členský príspevok alebo členské pre nelietajúceho člena, spolu s členským príspevkom
pre daný rok. Povinnosť uhradiť tento poplatok bola stanovená Konferenciou delegátov LAA
SR, čiže môže byť zrušená zasa iba Konferenciou delegátov LAA SR, preto o to nežiadajte
zamestnancov.
*** Poplatok za obnovu pilotného preukazu a preukazu letovej spôsobilosti po termíne –
tento poplatok za hradí vtedy, keď sa preukazy predlžujú až po dátume ich platnosti.
Uhradením riadneho členského príspevku získate zdarma povinné zákonné poistenie voči
škodám spôsobeným tretím osobám, ktoré je uzatvorené na osobu, pre územie Európy a platí
od druhého dňa po uhradení členského poplatku do 31.12.2022. Výška poistného krytia pre
všetky druhy LŠZ je 950.000 EUR (spoluúčasť 300 EUR). K plneniu je potrebné mať v poriadku
všetky zákonom požadované veci – platný pilotný preukaz LAA SR, platný technický preukaz
LAA SR a samozrejme, uhradený riadny členský príspevok pre daný rok.
Členské pre nelietajúcich členov nezahŕňa žiadne poistenie ani služby z LAA SR, je vhodný na
udržanie členstva pre tých, ktorí sú napr. v zahraničí, na materskej dovolenke, majú zdravotné
problémy a nebudú lietať a pod. a podmienkou je odoslanie pilotného preukazu (ak bol
vystavený) do úschovy na sekretariát LAA SR.
Poplatky môžete uhradiť v hotovosti na sekretariáte LAA SR, poštovou poukážkou,
bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet LAA SR vo FIO banke: IBAN: SK35 8330
0000 0027 0079 5392, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Ako variabilný symbol uvádzajte svoje
rodné číslo.

Návrh na zmenu / úpravu Stanov LAA SR.

Príloha č. 3

Hlava II, §6 bod 2.
Pôvodné znenie
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.
Doplnené znenie
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. Pokiaľ nie je možné valné zhromaždenie zvolať z dôvodu „vis
maior“ v stanovenom termíne, bude zvolané v najbližšom možnom termíne.

Hlava II, §6, bod 7.
Pôvodné znenie
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.
Doplnené znenie
7. Valné zhromaždenie zväzu je právoplatné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 15 registrovaných členov
zväzu s uhradeným riadnym členským príspevkom pre daný rok. Ak sa nezíde dostatočný počet členov,
valné zhromaždenie sa musí opakovať do 14 dní.

Hlava II, §9, bod 2.
Pôvodné znenie
2. neuskutočnením právoplatného valného zhromaždenia zväzu v dobe do 2 rokov od posledného
valného zhromaždenia zväzu
Doplnené znenie
2. neuskutočnením právoplatného valného zhromaždenia zväzu v dobe do 2 rokov od posledného
valného zhromaždenia zväzu, pokiaľ toto nebolo zapríčinené z dôvodu „vis maior“

Hlava II, §10, bod 1.
Pôvodné znenie
1. Každý člen LAA SR sa môže písomnou prihláškou registrovať v niektorom zväze. Člen LAA SR môže
byť registrovaný vo viacerých zväzoch súčasne.
Doplnené znenie
1. Každý člen LAA SR sa môže písomnou prihláškou registrovať v niektorom zväze. Člen LAA SR môže
byť registrovaný vo viacerých zväzoch súčasne. Písomnou prihláškou sa rozumie Osobný list leteckého
personálu LAA SR alebo Registračný lístok LAA SR. Registračný lístok LAA SR je možné doručiť aj
elektronicky.

Hlava III, §11, bod 4.
Pôvodné znenie
4. Zasadnutie Konferencie delegátov LAA SR sa koná minimálne raz za dva roky.
Doplnené znenie
4. Zasadnutie Konferencie delegátov LAA SR sa koná minimálne raz za dva roky, pokiaľ toto nie je
znemožnené z dôvodu „vis maior“.

Hlava III, §12, bod 1., písmeno h)
Pôvodné znenie
h) výšku členských poplatkov
Navrhuje vynechať.
Hlava III, §12, bod 1., písmeno h)
Pôvodné znenie
i) sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR
Navrhuje vynechať.

Hlava III, §13, bod 4.
Pôvodné znenie
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.
Doplnené znenie
4. Mimoriadne 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.

Hlava III, §16, bod 5., písm. d)
Pôvodné znenie
d) Prijíma Organizačný poriadok LAA SR.
Doplnené znenie
d) Navrhuje, prijíma a schvaľuje Organizačný poriadok LAA SR.

Hlava III, §16, bod 5., písm. j)
Pôvodné znenie
j) Rozhoduje o začatí a ukončení výkonu funkcie Prezidenta LAA SR Viceprezidentom LAA SR
dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Prezídia LAA SR.
Upravené znenie
j) V dobe medzi dvoma Konferenciami delegátov LAA SR má Prezídium LAA SR právomoc pozastaviť
výkon funkcie Prezidenta LAA SR a poveriť výkonom tejto funkcie Viceprezidenta LAA SR alebo iného
člena Prezídia LAA SR.

Hlava III, §16, bod 5.
Doplniť písmeno j)
Navrhuje výšku členských poplatkov a určuje sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR.

Hlava IV, §21, bod 1.
Pôvodné znenie
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.
Doplnené znenie
1. Písomným oznámením člena, zaslaným poštou alebo elektronicky, že ukončuje svoje členstvo v LAA
SR. Členstvo je mu ukončené dňom doručenia tohto oznámenia. Oznámením nevzniká nárok na
vrátenie pomernej časti zaplatených členských príspevkov.

Hlava IV, §21, bod 2.
Pôvodné znenie
2. Nezaplatením členských príspevkov v stanovenej lehote.
Upravené znenie
2. Nezaplatením členských príspevkov do konca daného kalendárneho roka.

Hlava IV, §22, bod 2.
Pôvodné znenie
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.
Doplnené znenie
2. Voliť a byť volený do všetkých orgánov LAA SR majú iba registrovaní členovia s uhradeným riadnym
členským príspevkom pre daný rok, pričom právnické osoby a osoby mladšie ako 18 rokov majú právo
iba voliť.

Hlava V, §25, bod 2.
Pôvodné znenie
2. Výšku členských príspevkov schvaľuje Konferencia delegátov LAA SR po jej prerokovaní jednotlivými
valnými zhromaždeniami zväzov.
Zmenené znenie
2. Výšku členských príspevkov navrhuje Prezídium LAA SR a schvaľujú ju predsedníctva jednotlivých
zväzov. Výška členských príspevkov je schválená nadpolovičnou väčšinou hlasov.

