
Zápisnica z Konferencie delegátov LAA SR 

konanej dňa 13.11.2021 v Žiline 

 

Konferenciu delegátov otvoril a viedol prezident LAA Miroslav Jančiar.  Na úvod požiadal prítomných 
delegátov o schválenie programu v tejto podobe: 

1. Voľba zapisovateľa, návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a ich zlúčenie 
2. Správa prezidenta LAA SR 
3. Správa predsedu KRK LAA SR 
4. Správa RLP LAA SR 
5. Správa HT LAA SR 
6. Návrhy na zmenu stanov LAA SR 
7. Obedňajšia prestávka 
8. Návrh rozpočtu LAA SR 
9. Rôzne – diskusia 
10. Voľba predsedu KRK LAA SR 
11. Voľba prezidenta LAA SR 
12. Schválenie uznesenia KD LAA SR 
13. Záver 

Program bol schválený jednomyseľne všetkými prítomnými delegátmi (30 plus jedna plná moc). 

1. Voľba zapisovateľa, členov komisií a ich zlúčenie. 
Za zapisovateľa bol zvolený Juraj Sladký (ZL) – jednomyseľne. 

 
Návrhová, volebná a mandátová komisia:   Branislav Drábik (MZK) – jednomyseľne 

                                Marián Adame (MPK) – jednomyseľne 
      Tomáš Kuník (PK)         - jednomyseľne 

Zlúčenie komisií – schválené jednomyseľne. 
Určenie predsedu komisií – Tomáš Kuník (PK) -  jednomyseľne. 

 
2. Správa prezidenta LAA  - predniesol prezident LAA – je prílohou zápisnice číslo 1. 

Prezident vo svojej správe zdôraznil 2 najdôležitejšie body – účasť  zástupcov LAA na zmenách 
leteckého zákona a situáciu okolo Národného športového zväzu. 

 
3. Správa KRK – predniesol predseda KRK Martin Forgáč – je prílohou zápisnice č. 2. 

2 hlavné body – podanie T. Fussgengera na Juraja Sladkého, podanie M. Dragošeka na RLP za 
neoprávnené vydanie oprávnenia tandemového pilota. 
 

4. Správa RLP  -predniesol RLP Róbert Grexa – príloha zápisnice č. 3. 
Právna nezakotvenosť výcviku, množiace sa sťažnosti na pilotov LAA, schvaľovanie výcvikových plôch. 
 

5. Správa HT – predniesol HT Jaroslav Fignár – príloha zápisnice č. 4. 
Problémy s duralovými karabínami a popruhmi pri tandemových PK. 
 

6. Návrhy na zmenu stanov. 
Konferencia sa zaoberala návrhmi, ktoré obdržala od Zväzu ZL (príloha číslo 5-1) a od prezídia LAA. 
(príloha číslo 5-2). 

 
Návrh na zmenu stanov LAA SR schválený Predsedníctvom zväzu ZL LAA SR 



 
§6 bod7 – 15 ľudí alebo 60% členov zväzu (súvisí s týmto aj §11 bod 3). 
Za: 28, Proti: 0, Zdržali sa: 3 

 
§12 bod C bod H – KD schvaľuje členský poplatok na základe návrhu Prezídia LAA so stanovením 
maximálnej a minimálnej výšky. 
Návrh stiahnutý zväzom. 

 
§16 bod 5d zmeniť na Navrhuje Organizačný poriadok a jeho zmeny. 
Návrh stiahnutý zväzom. 

 
§16 bod 5 doplniť ďalší bod k: Stanovuje (Navrhuje ?) štruktúru členských príspevkov a ich výšku. 
Návrh stiahnutý zväzom. 

 
§16 bod 5 doplniť ďalší bod l: Stanovuje (Navrhuje ?) termíny splatnosti členských príspevkov. 
Návrh stiahnutý zväzom. 

 
§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. 
Návrh stiahnutý zväzom. 

 
§25 bod2 – upresniť vzhľadom na predchádzajúce body. 
Návrh stiahnutý zväzom. 
 
Návrh na zmenu stanov LAA SR schválený Prezídiom LAA SR. 

 
§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 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

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. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 

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. 
Za: 30, Proti : 0, Zdržali sa: 1 
 

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“. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

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. 
 Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

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“. 
Za: 26, Proti : 0, Zdržali sa: 5 
 

Hlava III, §12, bod 1., písmeno h) 
Pôvodné znenie 
h) výšku členských poplatkov 
Navrhuje vynechať. 
Schválené vynechanie písmena. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 

 
Hlava III, §12, bod 1., písmeno i) 
Pôvodné znenie 
i) sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR 
Navrhuje vynechať. 
Schválené vynechanie písmena. 
Po týchto zmenách je znenie nasledovné: 
§ 12 Pôsobnosť Konferencie delegátov LAA SR 

1. Konferencia delegátov schvaľuje: 
a) Stanovy LAA SR a ich zmeny 
b) Členov Kontrolnej a revízne 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 revízne komisie LAA SR 
f) Správu o činnosti Prezídia LAA SR 
g) Rozpočet LAA SR 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 

 

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. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

Hlava III, §14, bod 5. písmeno a) 
Pôvodné znenie 
a) Prezident LAA SR sa volí na dobu 2 rokov tajnou voľbou Konferencie delegátov LAA SR.  
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. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

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.  
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

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. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 
 

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. 
Za: 31, Proti : 0, Zdržali sa: 0 

 



7. Obedňajšia prestávka. 
8. Návrh rozpočtu LAA SR na roky 2022/2023 predniesla VZ D. Sekerková. Návrh schválený 

jednomyseľne (príloha č.5). 
9. Diskusia   - vzhľadom na rozsiahlu diskusiu pri schvaľovaní zmien stanov bola pomerne kráka. Juraj 

Sladký vzniesol na prezídium otázky týkajúce sa dopadu navrhovaných zmien v zákone o ochrane 
prírody na náš šport a takisto otázku na lekárske prehliadky v súvislosti so zmenou leteckého zákona.  
Podľa odpovede RLP musíme počkať na návrh zákona o ochrane prírody, keď pôjde do 1. čítania, 
v novom leteckom zákone zatiaľ nie je určená periodicita lekárskych prehliadok. V súvislosti s tým sa 
tam nachádza aj legislatívne riešenie tandemových letov ako leteckých prác. 

10. Voľba KRK a jej predsedu. 
Navrhnutí kandidáti jednotlivých zväzov:  

Za Zväz PL – Pavel Bednarčík, Tomáš Kuník 
Za Zväz MPL – Ján Ivanecký, Jozef Fazekas 
Za Zväz MZL – Ľubomír Balej, Jozef Páles 
Za Zväz ZL – Martin Forgáč, Ivan Plučinský  
boli zvolení verejným hlasovaním jednomyseľne. 
Z nich bol tajnou voľbou za predsedu KRK zvolený Martin Forgáč – 19 hlasov. 

 
11. Voľba prezidenta LAA SR 

Tajnou voľbou bol za prezidenta LAA SR do konania ďalšej konferencie delegátov zvolený 
Miroslav Jančiar  - 31 hlasov. 

12. Na záver konferencia delegátov jednomyseľne schválila verejným hlasovaním uznesenie 
z KD LAA SR z 13.11.2021. 

13. Na záver Miroslav Jančiar poďakoval za prejavenú dôveru, poďakoval zamestnancom LAA 
SR a všetkým funkcionárom a konferenciu ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Juraj Sladký 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Príloha č. 1 



Príhovor Prezident LAA SR na KD LAA SR 13.11.2021 
 

1. Privítanie 
2. Kontrola minulého uznesenia 
3. Naša práca: 
- demonštrácia 
- zmena leteckého zákona - naše návrhy 
    - vytvorenie pracovnej skupiny 
- výcvikové strediská 
- prevádzkové plochy 
- zdravotné prehliadky 
- dofinancovanie poverenej činnosti 
4. Športové úspechy + financie na šport 
5. Letecké dni SIAF 2021 
6. Zapojenie LAA SR do projektu Erazmus 
7. Spolupráca s ostatnými organizáciami – DÚ, Lermas, SNA, SLA, SLF MDaV SR, SOŠV, LNaVÚ 
8. MámDron 
9. Ďalšie smerovanie LAA SR 
10. Hodnotenie – kancelária, RLP, HT 
11. Poďakovanie- Červeňan, Jánošík, odborný personál Rogalo Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Príloha č. 2 



Správa Predsedu KRK LAA SR 

 
Zhodnotenie činnosti  
S potešením môžem konštatovať, že KRK LAA SR fungovala bez problémov a pracovala svedomito a 
zodpovedne pri riešení podaných návrhov na KRK LAA SR. I touto cestou by som sa chcel poďakovať jej 
členom za ich ochotu a ústretovosť, či už pri riešení podnetov alebo i kontrole činnosti a financovania 
LAA SR.  

Financovanie LAA 
Komisia si prešla účtovné doklady, výpisy z banky, prijaté i odoslané faktúry, interné doklady, mzdovú 
evidenciu a evidenciu majetku. Na základe tohto konštatujeme, že účtovníctvo LAA SR vedené p. Dagmar 
Sekerkovou je vedené v zmysle zákona o účtovníctve č.421/2002 Z.z. a v znení neskorších predpisov a je 
vedené správne, úplne , preukázateľne, zrozumiteľne a zaručuje trvanlivosť účtovných záznamov. 
Finančné prostriedky boli použité v súlade s rozpočtom, v závislosti na stav členskej základne a v 
závislosti na úlohy, ktoré vyplynuli z činnosti LAA SR Osobné údaje členov sú chránené podľa platných 
predpisov – elektronická podoba chránená heslom, papierová podoba v uzamykateľných kovových 
skriniach, kancelária má bezpečnostný zámok, celá budova je strážená 24 hod. denne. 
Vydávanie/predlžovanie PP a PLS je v súlade so zákonmi SR a predpismi LAA SR, evidencia je vedená v 
elektronickej aj papierovej podobe, ako to vyžadujú určené právne predpisy KRK LAA SR konštatuje, že i 
naďalej je potrebné hľadať firmu, ktorá spracuje interné smernice LAA SR v zmysle platnej legislatívy KRK 
LAA SR trvá na svojom odporúčaní zriadiť jednotlivým členom LAA SR prístup do databázy LAA SR na 
prehliadanie svojho osobného profilu cez webové rozhranie  

Riešené podnety  
Tomáš Fussganger - I Prišiel podnet od Tomáš Fussgangera, v ktorom žiadal prešetriť konanie Juraja 
Sladkého, ktorý podla neho letel so svojim synom na rogale v tandem bez platnej tandemovej licencie a 
na krídle, ktoré bolo definované len ako jednomiestne rogalo. K podnetu od Tomasa Fussgangera a jeho 
staznosti na konanie Juraja Sladkeho a Ladislava Geciho sme sa ako clenovia KRK LAA SR zhodli na tom, 
ze tento spor aktualne nie je v nasej kompetencii ho riesit. Odvolavame sa na vymedzenie cinnosti KRK 
LAA SK, ktora je definovana v Stanovach LAA SR platnych od 10.12.2017 Staznosti clenov LAA SR riesi a 
prerokuva Prezidium LAA SR, tak ako to ma definovane v Stanovach §16 cislo5 pimeno g.  

Juraj Koreň - I Dňa 1.4.2021 obdržala Kontrolná a revízna komisia LAA SR (ďalej len KRK) informáciu od 
RLP Róberta Grexu o odvolaní sa Juraja Koreňa proti rozhodnutiu Prezídia LAA SR zo dňa 5.3.2021 o 
dočasnom odobratí pilotného preukazu a všetkých kvalifikácii. Stalo sa tak na základe anonymného 
podnetu doručeného 2.1.2021 do sídla LAA SR. V ňom sa Juraj Koreň mal dopustiť tandemového letu z 
hrebeňa pod Rysmi vo Vysokých Tatrách a pri pristávaní malo dôjsť k úrazu pasažiera. KRK si podrobne 
preskúmala dodané podklady, na základe ktorých konalo Prezídium LAA SR a dospelo k nasledovným 
zisteniam: - Dôkazy nie sú podložené svedectvom žiadneho očitého svedka - Incident nebol nahlásený 
žiadnej záchrannej zložke - Podanie je anonymné, je právne spochybniteľné, že na videu je skutočne 
Juraj Koreň a to isté platí aj o čase, kedy bol predmetný let uskutočnený - Z videozáznamu nie je 
dokázateľné, že došlo k vážnemu zraneniu pasažiera Z tohto dôvodu KRK odporúča RLP LAA SR vrátiť 
Jurajovi Koreňovi všetky kvalifikácie pilotného preukazu, ktoré mal platné k 31.12.2020. Ďalej Róbert 
Grexa ako RLP LAA SR aby nariadil vzhľadom na anonymné podanie, ktoré síce nevieme ani potvrdiť ani 
vyvrátiť, aby člen LAA SR Juraj Koreň absolvoval preškolenie zamerané na právny rámec lietania v 
chránených parkoch a národných parkoch na území SR u ľubovoľného inšpektora LAA SR, s tým, že o 
záverečnom preskúšaní vyhotoví písomný záznam podpísaný inšpektorom a menovaným členom LAA 
SR. Konanie Prezídia LAA SR ako aj RLP Róberta Grexu na základe anonymného podania vidíme ako 
správne. Prezídium LAA SR jednalo tak, aby nestratilo svoju vierohodnosť v očiach Dopravného úradu a 
uchránilo si ťažko získané kompetencie, ktoré mu delegoval Dopravný úrad a vďaka ktorým môžeme 
lietať na našich LŠZ jednoduchšie, prístupnejšie a nemusíme vo všetkom jednať priamo s Dopravným 
úradom, ale máme na to LAA SR, ktorej boli tieto kompentencie delegované. LAA SR postúpila anonymné 



podanie na Dopravný úrad, na ktorom sa bude Juraj Koreň obhajovať vlastnými právnymi prostriedkami. 
Dovtedy nech sa LAA SR správa ako k svojmu členovi, ktorému sa nedá jasne a nespochybniteľne dokázať 
protiprávne konanie, keďže nie je hodnoverné hlásenie nehody podložené svedeckou výpoveďou, 
svedectvami záchranných zložiek a Polície SR ako to zvyčajne býva a preto sa musí konať v súlade s 
právnou zásadou, že v prípade pochybnosti sa má vždy rozhodovať v prospech obvineného.  

Tomas Fussganger - II Podnet na preverenie rozhodnutia prezídia LAA vo veci udelenia licencie ZK-T pre 
Tomáša Fussgängera. Dňa 21.2.2021 obdržala Kontrolná a revízna komisia LAA SR (ďalej len KRK) 
informáciu od člena LAA Mariána Dragošeka o údajne neoprávnenom pridelení licencie ZK-T pre Tomáša 
Fussgängera. KRK podrobne preskúmala dodané podklady, na základe ktorých konalo Prezídium LAA SR 
a dospelo k nasledovným zisteniam: Po dlhom prerušení letovej činnosti (10 rokov) v zmysle Smernice 
LZ-1, Hlava 7, bod 8.6 je potrebné absolvovanie kurzu v schválenom výcvikovom stredisku LAA SR. Dňa 
09.08.2018 bol Tomáš Fussgänger preskúšaný a na základe toho mu bola uznaná kvalifikácia ZK-B, s 
uvedeným náletom 2200 hodín. Dňa 27.03.2020 požiadal o predĺženie PP s náletom 2221 hodín. Dňa 
01.10.2020 požiadal o pridelenie kvalifikácie ZK-T, kde uviedol nálet 2225 hodín. Podľa Smernice LZ-1, 
Hlava 7, bod 8.9.10.2 je potrebné k získaniu kvalifikácie ZK-T nálet minimálne 100 hodín a preskúšanie 
na danú kvalifikáciu. Pretože od obnovenia PP (09.08.2018) pilot nalietal iba 25 hodín, zároveň nebol 
držiteľom PP ZK-B minimálne 3 roky a nebola vykonaná záverečná skúška na kvalifikáciu ZK-T, bolo 
pridelenie kvalifikácie ZK-T v rozpore s ustanovením Smernice ZL-1. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody 
KRK LAA odporúča ODOBRATIE kvalifikácie ZK-T Tomášovi Fussgängerovi. Záver Po absolvovaní 
pilotného výcviku bol Tomášovi Fussgängerovi vydaný namiesto PP ZK-A rovno PP kvalifikácie ZK-B, čo 
bolo zrejme výsledkom uvedeného vysokého náletu 2200 hodín, ktoré pilot údajne nalietal v zahraničí. 
Od toho okamihu je potrebný nálet ďalších 100 hodín aby pilotovi mohla byť po úspešnom absolvovaní 
záverečnej skúšky vydaná kvalifikácia ZK-T t.j. tandemová licencia. Odhliadnuc od vysokého náletu v 
minulosti sa musia určité návyky obnoviť len lietaním. Ide tu v prvom rade o zdravie a život pasažiera a 
preto osobné záujmy aktérov by nemali byť na úkor bezpečnosti a dobrého mena LAA SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Príloha č.3 

Konferencia delegátov LAA SR 13.11.2021 - príspevok RLP 



 

Predpisy 
- Aktuálny stav 
- Čo máme pripravené 

 

Poverenie - Dopravný úrad 
- Zmeny 
- Výcvikové strediská 
- Plochy 

 

Výcvik LAA  
Nebol uvedený v poverení, Riešil to dopravný úrad.  
 

Školenia odborného personálu LAA 
Vykonávané každoročne, posledné vykonané zaslaním materiálov s požadovaným testom na 
záver. 
 

Nehody LAA 
2017  Spolu 5 x      2 x smrteľná nehoda PK, 1  x vážna nehoda PK, 1 x smrteľná nehoda MZK,  
                               1 x smrteľná nehoda PK – tandem,  
 
2018  Spolu 3 x      1x smrteľná nehoda PK, 1x vážna nehoda PK, 1x smrteľná nehoda MZK 
2019  Spolu 2 x      1 x PK, 1 x MZK 
2020  Spolu 2 x      2 x PK 
2021 Spolu 2 x       2 x PK 
 

Sťažnosti na lietanie pilotov LAA 
 

- Od súkromných osôb 
- TANAP 
- NAPANT 
- Obcí 
- Z Dopravného úradu 

 

Plochy 
- Schvaľovanie 
- Legislatíva 

 
Športové úspechy pilotov LAA 
Výborné výsledky na svetových podujatiach a to najmä PK.  
Všetky zväzy sa snažia usporadúvať súťaže čim nám rastie počet aktívne súťažiacich pilotov 
LAA SR. 
           Príloha č. 4 
 

Konferencia delegátov LAA SR 13.11.2021 - príspevok HT 



 
Letecká amatérska asociácia Slovenskej republiky ( ďalej len LAA SR) na základe Rozhodnutia DÚ SR č. 
20109/2020/UdUAV-0005 z dňa 7.12.2020, ktorým bola LAA SR poverená na výkon nasledovných 
činnosti:  

 Overovanie odbornej spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení (ďalej 
len ,,LŠZ"), vydávanie preukazov spôsobilosti leteckého personálu LSZ. 

 Overovanie spôsobilosti a evidenciu pre nasledujúce druhy LŠZ: 

– Padákový klzák - PK, 

– Motorový padákový klzák - MPK, 

– Závesný klzák - ZK, 

– Motorový závesný klzák - MZK. 

– ..\..\Poverenie\2020_LAA_Poverenie.pdf 

 

K výkonu činnosti zabezpečujúceho personálu LAA SR vypracovala  

POSTUPY PRE VÝKON ČINNOSTI LETOVEJ SPÔSOBILOSTI LŠZ, 

STANOVENÝCH V ROZHODNUTÍ VYDANOM  LÚ SR 

V súlade s ďalšími predpismi platnými v letectve pre LŠZ. 

K zabezpečeniu týchto úloh je vytvorená štruktúra technikov LAA SR, ktorí sú licencovaní Hlavným 
technikom a Prezidentom LAA SR. Sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s požiadavkami Postupov 
a predpisov.  

Technici sú povinní zúčastniť sa každoročného preškolenia, a podrobiť sa testovému preskúšaniu zo 
znalosti potrebných pre výkon funkcie technika.  
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                 Príloha č. 5 

Návrh minimálneho rozpočtu LAA SR pre roky 2022/2023 

Plánovaný minimálny rozpočet LAA SR pre roky 2022/2023  

         

Predpokladané príjmy     ČP - členský príspevok 

Členské príspevky 96000 ČP1150x80 + VPP100x40 VPP - vydanie pilotných preukazov 

Registračný poplatok 2000 RP20 x 100 nových členov VŽP - vydanie žiackych preukazov 

Príjmy spolu: 98000   RP - registračný poplatok 

       

Predpokladané výdaje      

Superhrubá mzda VT 15240 994 HM; SHM 1270 x 12 HM - hrubá mzda 

Superhrubá mzda AP 11640 762 HM; SHM970 x 12 SHM - superhrubá mzda 

Superhrubá mzda HT 6180 515 SHM x 12  

Superhrubá mzda RLP 6180 515 SHM x 12  

Cestovné výdaje 8000    

Nájom + energie 5000 64,80 plyn + 72 elektrika + 269,5 nájom  

Spoje 1200 mobily, net  

Poštovné 1200    

SL + SF 2245 cena SL 5,10 SL - stravné lístky, SF - sociálny fond 

Kancelárske potreby 600    

Mapy, LIS, Pilot .. 130    

PZP členov 19550   PZP - povinné zmluvné poistenie členov 

Vybavenie sekretariátu 1000    

Ostatné služby 2000 BOZP, ZS, tlač, správne poplatky, aktualizácie   

Rezerva 5000    

Zväzové financie PG 4160 130 VPP x 80% zo 40€  

Zväzové financie MPG 480 15 VPP x 80% zo 40€  

Zväzové financie ZK 32 1 VPP x 80 % zo 40€  

Zväzové financie MZK 96 3 VPP x 85% zo 40€   

2% z 2021 2310    

Výdaje spolu 92243  Predpokladaný koncový stav: + 5.757€  

    

 


