Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR,
konaného dňa 10.12.2021 v Žiline

Fyzicky prítomní: Miroslav Jančiar, Marek Jánošík, Jaroslav Fignár, Dagmar Sekerková, Martina
Strapáčová, Róbert Grexa
On-line prítomní: Ján Matejička, Ján Lacúch, Marián Adame, Emil Červeňan, Ivan Pestún
Prezídia sa zúčastnilo 7 členov s hlasovacím právom, prezídium bolo uznášania schopné.
1. Kontrola zápisu z minulého prezídia – nesplnený bod, že zväzy pripravia návrh na výrobu

marketingových predmetov podľa ich potreby do ďalšieho prezídia – splnenie tohto bodu sa
presúva do termínu ďalšieho prezídia.
2. Prezident informoval prezídium o stave novelizácie leteckého zákona (do konca roka 2021 bude
predložený konkrétny návrh na MDaV SR) a o stave jednania ohľadom NŠZ. Taktiež informoval
prezídium o organizovaní Festivalu letectva 2022 na letisku v Piešťanoch, ktorý sa uskutoční začiatkom
mája 2022 a o Leteckých dňoch SIAF 2022, ktoré sa uskutočnia na letisku v Kuchyni koncom augusta
2022. Na oboch akciách sa predpokladá účasť zástupcov LAA SR. Skúsiť riešiť navijáky pre PK, ZK.
3. Jednotlivé zväzy dodajú termíny domácich súťaží najneskôr do 15.02.2022 a termíny zahraničných
súťaží najneskôr do 31.01.2021. Pokiaľ sa reprezentanti zúčastnia súťaže so skorším termínom, musí
predsedníctvo zaslať termín, názov súťaže a miesto konania súťaže na sekretariát LAA SR minimálne
týždeň pred začiatkom súťaže, aby mohla byť súťaž včas publikovaná v IS športu.
4. Zväzy si pripravia svoje návrhy kľúčov k prerozdeleniu financií na reprezentáciu a zašlú ich 2 týždne
pred termínom ďalšieho prezídia.
5. Školenia odborného personálu prebehnú do 15.02.2022 internetovou formou a budú pripravené pre
každú odbornosť osobitne.
6. Prezídium rozhodlo o úprave v evidencii LŠZ – oddelenie krídla od sedačky pre MPK, aby sa neriešila
väzba krídla na paramotor.
7. Zväzy ZK, MPK A MZK čo najskôr dodajú súbor skúšobných otázok, ktoré budú zverejnené na stránke
LAA SR a ktoré budú použité k testom pre získanie jednotlivých kvalifikácií.
8. Informácia VT o čerpaní financií z 2%, ktoré je potrebné minúť do 31.12.2021:
PK – 186,76€
- minú na faktúru za XContest
ZK – 176,77
- minú za súťaž na Lanzarote
MPK – 186,77
- minuté na čiastočnú úhradu nákladov na MSR 2021
MZK – 186,77
- minuté na čiastočnú úhradu nákladov na MSR 2021
9. Prezídium prerozdelilo financie z 2%, ktoré bude potrebné minúť v roku 2022 – celková suma
2.310,38€:
MSR v MZK 2021 – 150€
Zlet MPK v Zborove – 313,31€

PK – 461,80€
ZK – 461,79€
MPK – 461,79€
MZK - 461,79€
10. Informácia VT o vyúčtovanie financií na talentovanú mládež, aktívnu mládež a reprezentáciu pre
rok 2021.
Financie na talentovanú mládež vyčerpané.
Financie na aktívnu mládež vyčerpané.
Financie na reprezentáciu vyčerpané.
11. Návrh štruktúry, výšky a termínu platenia členských príspevkov.
V pozvánke na zasadanie prezídia LAA SR bol každému členovi prezídia doručený návrh sekretariátu
LAA SR ohľadne členských poplatkov pre rok 2022. K danému návrhu poslal zväz ZK doplnenie o členský
príspevok 20€ pre nelietajúceho člena, ktorý by sa však mohol podieľať na činnosti LAA SR.
Po diskusii prezídium tento návrh zamietol.
Prezídium taktiež zjednotil výšku členského poplatku pre právnické osoby, kde bude iba jeden poplatok
vo výške 40€ bez ohľadu na počet LŠZ.
Aktuálny zoznam príspevkov tvorí prílohu č.1.
7. Prezídium schválilo vyplatenie 13. platu pre Dagmar Sekerkovú a Martinu Strapáčovú (6 hlasov za
a 1 sa zdržal).
8. Prezídium schválilo termín ďalšieho prezídia na 18.02.2022 o 15:00 hod.

Zapísal: Dagmar Sekerková

Schválil: Miroslav Jančiar

Príloha č.1

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

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. *

60 EUR

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený od 01.03. do 31.03. *

65 EUR

Riadny členský príspevok pre študentov do 26 rokov a starobných dôchodcov uhradený po 31.03. *

95 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

40 EUR

Ostatné príspevky
Členské pre nelietajúcich členov

3 EUR

Poplatok za obnovu členstva **

65 EUR

Registračný poplatok nového člena

20 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)

7 EUR/hod.
1,5 EUR
6 EUR

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

Členovia, ktorí nemajú uhradený riadny členský príspevok, nemajú nárok na žiadne služby z LAA SR.

* Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť:
- študenti denného štúdia do 26 rokov (nie doktoranti)– potvrdenie o návšteve školy (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
- predčasní starobní dôchodcovia – dôchodkový výmer (stačí zaslať mailom)
** 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.

