UZNESENIE
z Konferencie delegátov LAA SR
konanej dňa 13.11.2021 v Žiline

1. Konferencia delegátov schválila program konferencie, zvolila za zapisovateľa Juraja
Sladkého, odsúhlasila zlúčenie volebnej, návrhovej a mandátovej komisie do jednej, zvolila
za jej členov Branislav Drábika, Mariána Adameho a Tomáša Kuníka.
2. Konferencia delegátov LAA SR vzala na vedomie:
- Správu prezidenta LAA SR Miroslava Jančiara
- Správu KRK LAA SR prednesenú Martinom Forgáčom
- Správu RLP LAA SR prednesenú Róbertom Grexom
- Správu HT LAA SR prednesenú Jaroslavom Fignárom.
3. Konferencia delegátov schválila zmenu stanov LAA SR nasledovne (schválené znenie je
farebne odlíšené):
§1 Názov, skratka, logo, sídlo právnickej osoby, štatutárny orgán a pospisovanie za právnickú
osobu
Pôvodné znenie

4. Sídlo: Jánošíkova 264, 010 01 Žilina
Schválené znenie

4. Sídlo: Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina
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.
Schválené 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.
Schválené znenie
7. Valné zhromaždenie zväzu je právoplatné, ak sa na ňom zúčastní minimálne 15 registrovaných členov
zväzu alebo 60% 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
Schválené 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.
Schválené 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.
Schválené 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.
Schválené vynechanie písmena.

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

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.
Schválené 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, §14, bod 5. písmeno a)
Pôvodné znenie
a) Prezident LAA SR sa volí na dobu 2 rokov tajnou voľbou Konferencie delegátov LAA.

Schválené znenie
a) Prezident LAA SR sa volí na dobu do najbližšej Konferencie delegátov LAA SR a to tajnou voľbou
delegátov Konferencie delegátov LAA SR.

Hlava III, §14, bod 6. písmeno a)
Pôvodné znenie
a) Predseda KRK LAA SR sa volí na dobu 2 rokov tajnou voľbou Konferencie delegátov LAA SR z kandidátov
navrhovanými jednotlivými zväzmi. Člen Prezídia LAA SR alebo člen predsedníctva zväzu nemôže byť
volený.
Schválené znenie
a) Predseda KRK LAA SR sa volí na dobu do najbližšej Konferencie delegátov LAA SR a to tajnou voľbou
delegátov Konferencie delegátov LAA SR z kandidátov navrhovanými jednotlivými zväzmi. Člen Prezídia
LAA SR alebo člen predsedníctva zväzu nemôže byť volený.

Hlava III, §16, bod 5., písm. d)
Pôvodné znenie
d) Prijíma Organizačný poriadok LAA SR.
Schválené 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.
Schválené znenie
j) V dobe medzi dvoma Konferenciami delegátov LAA SR má Prezídium LAA SR právomoc dvojtretinovou
väčšinou všetkých členov prezídia LAA SR 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 k)
Schválené:
Navrhuje výšku, štruktúru a termíny splatnosti 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.
Schválené 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, §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.

Schválené 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.

3. Konferencia delegátov schválila návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023.
4. Konferencia delegátov schválila za členov KRK LAA SR kandidátov jednotlivých zväzov:
Za Zväz PL – Pavel Bednarčík, Tomáš Kuník
Za Zväz MPL – Ján Ivanecký, Jozef Fazekaš
Za Zväz MZL – Ľubomír Balej, Jozef Páleš
Za Zväz ZL – Martin Forgáč, Ivan Plučinský.
5. Konferencia delegátov zvolila:
- za prezidenta LAA SR
PaedDr. Miroslava Jančiara, nar. 25.02.1960, bytom Partizánska 60, Banská Bystrica
- za predsedu KRK LAA SR
Mgr. Martina Forgáča, nar. 09.05.1981, bytom Okružná 1304/16, Detva.
6. Konferencia delegátov schválila uznesenie z KD LAA SR.

V Žiline dňa 13.11.2021

Zapísal: Juraj Sladký

Overil: Tomáš Kuník

Schválil: Miroslav Jančiar

