
 

Zápis zo zasadania Prezídia LAA SR, 

konaného dňa 23.11.2022 
 

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

On-line: Pavel Bednarčík (poverený zastupovaním Ivana Pestúva), Juraj Sladký, Jaroslav Sojka, Ján 

Lacúch, Emil Červeňan, Marián Adame, Róbert Grexa 

 

Počet prítomných s hlasovacím právom: 7 

Prezídium je uznášania schopné. 

 

 

1. Prezídium bolo informované o stave financií LAA SR aj o stave zväzových financií (čerpanie financií 

na reprezentáciu, talentovanú mládež, aktívnu mládež, 2% ...). Podklady boli členom zaslané vopred 

k preštudovaniu, správa bola prijatá bez pripomienok. 

 

2. Prezídium rozhodlo, že o spôsobe a termíne školení odborného personálu rozhodnú HT a RLP. 

Prezídium odporúča školenie s osobnou prítomnosťou odborného personálu, osobitne školenie pre 

technikov a osobitne školenie pre inšpektorov a inštruktorov, podľa možností rozdelené na školenie 

pre motorové LŠZ a zvlášť pre bezmotorové LŠZ. RLP zváži možnosť školenia ohľadom 

rádiokomunikácie. 

 

3. Prezídium schválilo cenník poplatkov LAA SR pre rok 2023 – viď príloha č.1. 

 

4. Prezídium súhlasí s navrhovaným znením poistnej zmluvy na škody spôsobené 3. osobám (PZP), 

ktoré predložila ČSOB pojišťovna, pre rok 2023.Do poistného certifikátu odporúča zapracovať 

imatrikulačnú značku LŠZ a zvýrazniť v ňom číslo poistnej zmluvy. 

V roku 2023 nebude LAA SR poskytovať žiadnu dotáciu na PZP. 

RLP pripraví stručné info ohľadom poistenia. 

 

5. Prezídium bolo informované o stave, v akom je príprava internetového testovania kurzistov a 

odporúča, aby predsedovia zväzov spolu s inšpektormi zväzov spolupracovali s RLP a s Marekom 

Jánošíkom. Súbor testových otázok by bolo vhodné zaslať do konca roka 2022 na kontrolu RLP.  

 

6. K 30. výročiu vzniku LAA SR navrhuje prezident dať vyrobiť plakety LAA SR. Do budúceho prezídia 

predloží grafický aj cenový návrh na posúdenie. V prípade ďalších návrhov od členov prezídia, budú 

tieto predložené najneskôr týždeň pred konaním ďalšieho prezídia (grafický aj finančný návrh). 

 

7. Prezídium LAA SR žiada NŠZ SNA, aby v prípade nedoručenia odpovede na ich list zo dňa 30.09.2022, 

adresovaný na MŠVVaŠ SR, ohľadom stanoviska k určeniu váh športových odvetví, požiadal MŠVVaŠ 

SR o urýchlené osobné stretnutie k danej tematike a to za účasti zástupcov zo SNA, LAA SR a LERMAS. 

List tvorí prílohu č. 2. 

 

8. Prezídium schválilo 13. plat pre p. Sekerkovú a pre p. Strapáčovú. 

 

9. Iné 

Stav novely leteckého zákona (LZ) – podľa informácií od štátnej tajomníčky MDaV SR bude novela LZ 

podaná do parlamentu v 1.Q 2023. 



 

 

RLP informoval o zmene poplatku za použitie rádiostanice – info je aj na webe LAA SR. 

J. Lacúch upozornil na potrebu upraviť technické smernice a tlačivá – HT vyzve technikov a predsedov 

zväzov, aby mu predložili nimi navrhované zmeny. 

Prezident upozornil na potrebu sprísnenia dozoru a kontrol nad výcvikovými strediskami, aby sa zvýšila 

kvalita a bezpečnosť výuky – členovia prezídia si do nasledujúceho prezídia pripravia návrhy. 

Zväz PK predložil predbežný návrh na motiváciu mládeže k tomu, aby si svoje lety registrovali na serveri 

XContest pre možnosť zaradiť sa do zoznamu aktívnej mládeže. Na počet aktívnej mládeže sú pridelené 

financie z MŠVVaŠ SR. Zväz predbežne navrhuje motivovať mládež možnosťou čiastočného preplatenia 

nákupu letových prístrojov. 

 

Ďalší termín zasadania Prezídia LAA SR je stanovený na 19.01.2023 o 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dagmar Sekerková      Schválil: Miroslav Jančiar 



 

Príloha č.1  

 

Výška členských príspevkov a sadzobník poplatkov za služby poskytované LAA SR pre rok 2023 

 

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. 

 

Riadny členský príspevok 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 **   Poplatok pre rok 2023 pozastavený. 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 

Administratívny poplatok za obnovu pilotného preukazu po termíne (PP je prepadnutý viac ako 30 dní) 20 EUR 

Technické preukazy  

Vydanie preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti 5 EUR 

Predĺženie platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ pre všetky odbornosti v termíne 0 EUR 

Administratívny poplatok za obnovu platnosti preukazu letovej spôsobilosti LŠZ po termíne (PLS je 

prepadnutý viac ako 30 dní) 
20 EUR 

Licencie  

Vydanie licencie na zriadenie výcvikového strediska pre všetky kategórie 20 EUR 

Ostatné poplatky  

Vydanie IPPI karty (týka sa PK a ZK)  20 EUR 

Vydanie FAI licencie 0 EUR 

Odporučená cena výkonu odborného personálu LAA SR  7 EUR/hod. 

Poplatok za vydanie záznamníka LŠZ na vyžiadanie 5 EUR 

Poplatok za vydanie zápisníka pilota LŠZ na vyžiadanie 10 EUR 



 

* 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 a predčasní starobní dôchodcovia – je nutné predložiť potvrdenie o priznaní 

starobného dôchodku alebo predčasného dôchodku zo sociálnej poisťovne (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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č. 2 

 


