
Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 18.02.2022 v Žiline 

 

 

Prezenčne prítomní: Miroslav Jančiar, Emil Červeňan, Marek Jánošík, Ján Matejička, Dagmar Sekerková, 

Martina Strapáčová 

On-line prítomní: Róbert Grexa, Jaroslav Fignár, Ján Lacúch, Marián Adame, Pavel Bendarčík (splnomocnený 

zastupovaním Ivana Pestúna), Jaroslav Sojka, Juraj Sladký 

 

Prezídia sa zúčastnilo 9 členov s hlasovacím právom, prezídium bolo uznášania schopné. 

 

1. Kontrola zápisu z minulého prezídia – nesplnený bod 1, že zväzy pripravia návrh na výrobu marketingových 

predmetov podľa ich potreby do ďalšieho prezídia – splnenie tohto bodu sa presúva do termínu ďalšieho 

riadneho prezídia. 

 

2. Prezident informoval prezídium o stave novelizácie leteckého zákona – návrh je takmer hotový, všetky zmeny, 

o ktoré sa usilovala LAA SR, sú zapracované.  

 

3. Jednotlivé zväzy najneskôr do 15.03.2022 nahlásia príp. spresnia termíny domácich súťaží a akcií, a to RLP LAA 

SR. 

 

4. Zväzy, ktoré ešte nezaslali  súbor skúšobných otázok M. Jánošíkovi, nech tak spravia čo najskôr. 

 

5. R. Grexa a D. Sekerková informovali o PZP v poisťovniach Allianz, AXA a ČSOB pojišťovni. Prezídium rozhodlo, 

že najneskôr do 22.2.2022 bude členom z e-systému odoslaný mail s informáciami o stave jednaní ohľadom 

povinného zákonného poistenia. 

 

6. Školenia odborného personálu:  

– školenie inštruktorov/inšpektorov sa uskutoční on-line, RLP LAA SR pošle študijné podklady všetkým dotknutým 

a tí najneskôr do konca marca 2022 absolvujú kontrolný test 

- školenie technikov – HT LAA SR má podklady pripravené, po konzultácii s technikmi zväzov rozhodne do konca 

februára, či sa školenie uskutoční prezenčne alebo on-line. 

 

7. Práca v databáze ohľadom oddelenia krídla od motora pre MPK pokračuje, prezídium navrhuje taktiež 

oddelenie krídla od motora pre MZK. 

 

8. Prezídium diskutovalo o návrhoch jednotlivých zväzov ohľadom stanovenia kľúča k rozdeleniu financií 

určených na reprezentáciu. Ani po dlhej diskusii tento kľúč zatiaľ nebol stanovený. Úloha zostáva do ďalšieho 

riadneho zasadania prezídia. 

 

9. Zväzy si do 04.03.2022 pripravia rozpočty výdajov spojených s účasťou na tohtoročných Majstrovstvách Sveta, 

Majstrovstvách Európy alebo Svetovom pohári spolu so stručným popisom. 

 

10. Prezídium rozhodlo, že na športovej komisii NŠZ SNA budú jednotlivé komisie športov podľa FAI vystupovať 

ako 3 samostatné subjekty. 

 

11. Termín mimoriadneho zasadania prezídia je stanovený čo najskôr po dodaní podmienok pre PZP z ČSOB 

pojišťovne. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková      Schválil: Miroslav Jančiar 


