Zápis zo zasadania prezídia LAASR,
konaného dňa 28.04.2022 v Žiline
Prítomní: Miroslav Jančiar, Dagmar Sekerková, Martina Strapáčová
On-line: Emil Červeňan, Ján Lacúch, Ivan Pestún, Jaroslav Sojka, Marián Adame
1. V zmysle usmernenia MV SR (príloha č.1) prezídium odsúhlasilo formálne zmeny v stanovách LAA
SR, ktoré sú predložené na MV SR. Po doplnení úprav v stanovách budú zaslané jednotlivým členom
prezídia.
2. Prezident informoval členov prezídia o stave národného športového zväzu – zo strany SNA bola
zaslaná LERMAS a LAA SR pozvánka na stretnutie ohľadom nového NŠZ, ktorého sa však LLAA SR
i LERMAS rozhodli nezúčastniť – dôvodový list je prílohou č.2. Taktiež informoval členov prezídia, že na
Festivale letectva v Piešťanoch bude mať LAA SR zastúpenie nielen v statických ukážkach, ale
i v letových.
3. Výkonný tajomník informoval členov o stave členskej základne (celkovo 877 členov – PK-690, ZK-38,
MPK-189 a MZK-84) a o stave zväzových financií. Taktiež informoval o tom, že v zmysle usmernení
z MŠ SR je potrebné realizovať všetky platby, ktoré sa týkajú výdajov na reprezentáciu, talentovanú
mládež a aktívnu mládež, platobnou kartou.
4. RLP LAA SR informoval členov prezídia, že na stránke LAA SR bola aktualizovaná sekcia Pre pilotov.
Nová mapa ICAO zatiaľ nie je vydaná, pretože ešte nebolo schválené nové rozdelenie vzdušného
priestoru. O jej vydaní bude RLP LAA SR informovať.
5. Nakoľko viacero členov odborného personálu ešte neabsolvovalo školenie, prezídium odsúhlasilo
dodatočný termín absolvovania školenia a testov do 15.05.2022.
6. Ján Lacúch informoval o zmene miesta konania MSR v MZK, ktoré sa presúvajú z letiska Plevník na
letisko Dubová, termín súťaže sa nový organizátor bude snažiť dodržať.
7. Prezídium rozhodlo, že aj napriek tomu, že po minulé roky bolo poistenie bonusom iba pre fyzické
osoby - nepodnikateľov, aktuálna dotácia na poistenie vo výške 10€ sa bude vzťahovať aj na právnické
osoby.
8. Prezídium rozhodlo, že pokiaľ si niekto neuplatní 10€ dotáciu na poistenie, táto suma nemôže byť
použitá na iný účel.
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