
 

Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 14.09.2022 
 

 

 

Prítomní: Miroslav Jančiar, Róbert Grexa, Slavomír Badár, Dagmar Sekerková, Martina Strapáčová 

On-line: Pavel Bednarčík, Juraj Sladký, Jaroslav Sojka, Ján Matejička, Róbert Kaučárik, Martin Šimko 

 

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7 

Prezídium je uznášania schopné. 

 

 

1. Športová činnosť 

Reprezentácia – financie účelovo viazané z MŠVVaŠ SR  

 Majstrovstvá Európy v závesnom lietaní – 3 piloti (J. Sojka 56. miesto, I. Plučinský 64. miesto, 

Miroslav Pavelka 92. miesto) – financie vyúčtované 

 Majstrovstvá Sveta v motorovom závesnom lietaní – 2 posádky (posádka J. Lacúch / M. Forgáč 

7. miesto a posádka J. Sajan / H. Partl 11. miesto) – financie vyúčtované 

 Majstrovstvá Európy v padákovom lietaní – 5 pilotov (P. Vyparina 21. miesto, E. Červeňan 88. 

miesto, D. Šurina ml. 97. miesto, Š. Vyparina 110. miesto, R. Kaučárik 119. miesto), v kategórii 

Juniori sa umiestnil D. Šurina ml. na 9. mieste) – financie nevyúčtované – je potrebné dodať 

podklady najneskôr do 25.09.2022 spolu s informáciou komu koľko preplatiť 

 Majstrovstvá Sveta v slalome paramotorov – práve prebiehajú 

Talentovaná mládež - financie účelovo viazané z MŠVVaŠ SR 

 Odborná príprava TM 

 Účasť TM (4 osoby) a dozorujúceho inštruktora na MSR v PL 

 Účasť  TM (1 osoba) na ME v PL 

Financie takmer vyúčtované. 

 

2. Stav zväzových financií 

 

Zväz padákového lietania – 2% z 2021 vo výške 461,80€ budú použité na XC server 

Zväzové financie 2022:   

Zostatok z 2021: 11543,04 

Aktívna mládež 2021 4000 

6x štartovné na ME -3240 

Poplatok za transakciu-štartovné -16,2 

Kurz termického lietania -AM -2520 

Zostatok k 31.08.2022: 9766,84 

 

Zväz závesného lietania – 2% vo výške 461,79 budú použité na súťaž na Lanzarote v 12/22 

Zväzové financie ZK - 2022   

Zostatok z 2021 1233,06 

Poplatok za VS -20 

Stav k 31.08.2022: 1213,06 

 

 

 



 

Zväz motorového padákového lietania 

- 2% vo výške 316,21€ boli použité na Zlet MPK Zborov 

 - 2% vo výške 461,79€ treba vyúčtovať najneskôr do 30.11.2022 

Zväzové financie MPK - 2021   

Zostatok z 2021 1071,86 

 V roku 2022 zatiaľ zväzové financie neboli čerpané. 

 

Zväz motorového závesného lietania – 2% vo výške 461,79€ treba vyúčtovať do 30.11.2022 

Zväzové financie MZK - 2022   

Zostatok z 2021 1013,71 
 

 

V roku 2022 zatiaľ zväzové financie neboli čerpané. 

 

3. Stav členskej základne a stav financií LAA SR k 31.08.2022 

Celkový počet členov: 1.071 – zatiaľ pokles o 149 členov 

PK – 863 pokles oproti r.2021 o 12% 

ZK – 42  pokles oproti r.2021 o 27% 

MPK – 211 pokles oproti r.2021 o 7% 

MZK – 91 pokles oproti r.2021 o 11% 

 

Stav financií LAA SR k 31.08.2022 tvorí prílohu č.1. 

 

4. Posúdenie žiadosti J. Biščáka o uznanie praxe – príloha č.2 

Prezídium LAA SR chápe predložené argumenty, ale momentálne platné smernice toto nedovoľujú 

a preto jeho žiadosť zamieta. 

Prezídium odporúča počkať na schválenie nových smerníc, v ktorých bude daná problematika zahrnutá 

(najskôr 1. Q 2023). 

 

5. Prezídium riešilo podnet p. Sojku – príloha č.3 

Počas auditu dopravným úradom v roku 2019 bolo našej asociácii vytknuté, že má dosť nízky počet 

platných pilotných preukazov svojich lietajúcich členov. Aj na základe tohto bol od roku 2020 zavedený 

poplatok za obnovu preukazu pilota, čo prispelo k zvýšeniu počtu platných pilotných preukazov členov 

LAA SR – viď štatistika nižšie. 

 

Platnosť pilotných preukazov 

        

Rok Počet členov Počet platných PP   

2015 1273 1007 79% 

2016 1276 983 77% 

2017 1294 982 76% 

2018 1262 942 75% 

2019 1260 931 74% 

2020 1212 1119 92% 

2021 1220 1134 93% 

 

5. Rôzne 

Bola podaná informácia o tom, že návrh nového leteckého zákona je v pripomienkovom konaní, ktoré 

končí 19.09.2022. RLP LAA SR má rozpracovanú novú Smernicu č.1, ktorá je prispôsobená nariadeniam 

nového zákona. Po jej dokončení bude zaslaná členom prezídia na pripomienkovanie. 



 

Pán Sojka žiada, aby boli členovia LAA SR informovaní, ako je to s platnosťou lekárskych prehliadok od 

všeobecných lekárov a poverených lekárov. Stručné info vypracuje RLP LAA SR. 

Prezídium odporúča zväzom PK a MPK, ktoré majú mládež, aby navrhli, ako by ju bolo možné motivovať 

k nahlasovaniu ich preletov do XContestu. 

Jednotlivé zväzy dodajú články aj s fotografiami do Spravodaja LAA SR na sekretariát LAA SR najneskôr 

do 31.10.2022. 

Ďalší termín zasadania Prezídia LAA SR je stanovený na 23.11. alebo 24.11.2022 – presný termín určí 

Prezident LAA SR. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková      Schválil: Miroslav Jančiar  



 
Príloha č.1 

Financie LAA SR k 31.08.2022  
Príjmy     

Členské príspevky 95586,5   

PZP 2022 16353   

Záznamníky LŠZ 274,5    

Zápisník pilota 67,5    
Poplatky za VS 240    
2% 1105,46    
Talentovaná mládež 968    
Príjmy spolu: 114594,96    
       
Výdaje      
Mzdy 21852,86    
Odvody 5192,54    
Výkon funkcie HT-zast. 480    
Cestovné výdaje 2308,35    
Energie 1303,94 84 plyn + 187,12 elektrika   
Nájom 2951,52 368,94  
Mobily, net, web, antivir 798,12    
Poštovné 1034    
SL + SF 1033,91 cena stravného podľa zákona o náhradách stravného SL - stravné lístky 

Kancelárske potreby 558,35   SF - sociálny fond 

Ek. literatúra; mapy, LIS, Pilot .. 64    
PZP členov 23071 povinné zmluvné poistenie  
Vybavenie sekretariátu 91,75 podstavec pod monitor, Soda stream  

Ostatné služby 982,86 
aktualizácie PÚ, Mzdy, BOZP, OOU, bank. popl.,viazanie katalógu, aerosalón vstup, notárske 
poplatky   

Poplatok do SNA 500    
Zahraničné súťaže 4340    
Ostatné zväzové náklady 3278    
Odpísanie pohl. voči DÚ 504,25 schválené prezídiom 23.6.2022  
Predpokladané výdaje do konca 
roka 22485,38    
Výdaje spolu: 92830,83    
       
Predpokladaný zostatok: 21764    



 

 Príloha č.2  

 

 

Ing. Jaroslav Biščák, Severná 352, 08006  Vyšná Šebastová  

 

                                                                                               Letecká amatérska asociácia SR 

                                                                                               Jánošíkova 264 

                                                                                                010 01 Žilina 

 

 

                                                                                                        Severná 14. septembra 2022 

Vec: Žiadosť o uznanie praxe pre potreby rozšírenia pilotného oprávnenia na tandem MPK. 

 

      Od roku 2015 mám pilotný preukaz MPK. Moje ročné nálety MPK sa  pohybovali okolo 50 hod. V roku 2018 som začal 
súčasne lietať aj PK. Voľné lietanie v tom čase bolo pre mňa prioritou, preto som v polovici roku 2021, kedy mi končila 
platnosť pilotného preukazu, predlžoval iba oprávnenie na PK, aby som nemusel absolvovať zdravotnú prehliadku u 
povereného lekára. Bolo to pre mňa jednoduchšie a lacnejšie. Začiatkom roku 2022 som sa opäť rozhodol aj pre motorové 
lietanie. Preukaz som v tom čase nemal platný už cca 7 - 8 mesiacov, preto som si ho obnovil. V súčastnosti by som si chcel 
rozšíriť oprávnenie aj na tandem MPK. Bolo mi oznámené, že musím znovu absolvovať  predpísanú prax. Z môjho pohľadu 
je to nelogické, pretože aj keď som nemal platný piloťák MPK viac ako pol roka, v tom čase som intenzivne lietal na voľno, 
čo je zadokumentované aj na XContest.sk.  Pre dokreslenie mojich pilotných zručností a praxe uvádzam, že v roku 2020 som 
na MSR v MPK odsadil v celkovom hodnotení 1. miesto a momentálne v súťaži PG na XContest SR som na 5. meste v 
kategórii SPORT, OPEN na 11. mieste.  

    Touto cestou Vás žiadam o uznanie absolvovanej praxe MPK. Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.  

 

S pozdravom                                                                                                   Ing. Jaroslav Biščák 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

Príloha č.3 

 

 

Dobrý deň 

Na základe rozhovoru s RLP a členmi predsedníctva zväzu dávam podnet na riešenie problematiky predlžovania 

pilotných preukazov. 

Chcem aby prezídium zhodnotilo stav členskej základne a zanalizovalo systém odídených členov, predlžovania 

preukazov, vystavených poplatkov za to. 

Som za to, že negatívna motivácia nie je v súčasnosti riešenie. Tak ako v celej personalistike fungujú kladné 

hodnotenia a kladné, motivačné postupy chcel by som, aby boli doterajšie postupy analyzované, prípadne 

zverejnené a navrhnuté nové riešenia.  

Nech je to vhodne publikované, aby sa výsledky a nové možné zmeny, aj v súvislosti so zámermi zmien v 

leteckom zákone, dostatočne dostali medzi ľudí, pilotov. 

 

S pozdravom Jaro Sojka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


