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Oficiálne stanovisko prezídia k situácii v ZMoS
Vážení modelári,
Dovoľte mi, aby som v mene prezídia ZMoS vyjadril oficiálne stanovisko k situácii vo Zväze,
nakoľko sa medzi modelármi šíria rôzne informácie jednak o ekonomike Zväzu, tak aj o úlohe
a postavení Zväzu medzi športovými organizáciami.
Ekonomika ZMoS
Na pozíciu prezidenta Zväzu som po
zvolení na Valnom zhromaždení nastúpil
s presvedčením, že sa mi podarí pozdvihnúť úroveň športového modelárstva na Slovensku
a rozšíriť povedomie o modelárstve medzi širokou verejnosťou.
Že táto úloha nebude jednoduchá, ukázala prvotná analýza ekonomicky Zväzu z marca r.
2015. Táto analýza poukázala na skutočnosť, že hospodárenie Zväzu bolo celé minulé
obdobie stratové , nakoľko Zväz investoval značné financie do obnovy svojej budovy
v Dunajskej Strede, čo financoval z finančnej rezervy Zväzu. Vychádzajúc z tejto analýzy
a z informácií od vtedajšieho GS (ktorý zodpovedá za vedenie účtovníctva) prezídium
zostavilo a schválilo finančný plán na r. 2015, ktorý urobil výrazné škrty na strane
prevádzkových výdavkov. Napriek týmto opatreniam skončil finančný rok schodkom primárne
z dôvodu nenaplnenia príjmov Zväzu a nakoľko rezerva Zväzu bola vyčerpaná, museli sme sa
vyrovnať s nedostatkom likvidity. Toto sa nám podarilo preklenúť krátkodobou bezúročnou
pôžičkou vo výške 10.000,- €, čo nám umožnilo plniť si svoje záväzky vyplývajúce pre Zväz
z legislatívy a voči dodávateľom energií a služieb.
Stav ekonomiky ku koncu r. 2015 bol príčinou dôkladnej ekonomickej analýzy od r. 2013,
z ktorej vzišli pre prezídium niektoré ďalšie podstatné zistenia týkajúce sa hlavne nakladania
s finančnou hotovosťou. Na základe týchto zistení a po skúsenostiach s rokom 2015 prezídium
prerokovalo a schválilo rozpočet pre r. 2016 na základe týchto princípov:
-

ZMoS si splní všetky svoje záväzky voči klubom a členom z minulého obdobia
ZMoS si splní všetky svoje záväzky vyplývajúce z legislatívy, voči medzinárodným
organizáciám, ktorých je členom, svojim veriteľom a dodávateľom
ZMoS bude plne podporovať mládež a finančné krátenie sa netýka žiackych
a juniorských kategórií
ZMoS bude maximálne krátiť všetky svoje prevádzkové výdavky až do chvíle, kým
finančná likvidita Zväzu neumožní rozvinúť činnosti v pôvodnom rozsahu
ZMoS bude hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami MŠVVaŠ SR a bude ich
čerpať v súlade ich určením. ZMoS získal pre r. 2016 z MŠVVaŠ SR dotáciu v celkovej
výške 82 512,00 €, z čoho je ale 27 212,00 € účelovo viazaných.

Prvotným reštrikčným opatrením, s ktorým sa modelári v r. 2016 stretli, bolo zrušenie akcie
Modelár roku, kde prezídium odsúhlasilo, že v prípade kladného hospodárskeho roku 2016
bude táto akcia obnovená a budú vyhodnotení aj tí modelári, ktorí dosiahli významné športové
úspechy v roku 2015.
Ďalším reštrikčným opatrením bolo to, že prezídium prijalo uznesenie, na základe ktorého
nebudú pre modelárske odbornosti začiatkom roku pridelené finančné dotácie, tieto dotácie
však budú uvoľňované priebežne a v takej výške, ako to umožní finančná situácia Zväzu, na
ktorú má veľký vplyv vyplácanie dotácie MŠVVaŠ SR na účet ZMoS. Toto opatrenie bolo
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smerom k členskej základni nesprávne interpretované a vyvolalo veľkú vlnu nevôle. Na rozdiel
od uplynulých rokov však ministerstvo poskytlo na účet ZMoS prvú čiastku dotácie už v januári
a prezídium preto na svojom mimoriadnom elektronickom zasadnutí mohlo odsúhlasiť
preplatenie štartovného aj pre všetky reprezentačné výjazdy seniorov.
V súčasnosti prezídium najviac zamestnáva problematika prevádzky budovy ZMoS a jej
ekonomicky výhodného využívania. V doterajšej histórii napriek značnému navýšeniu príjmov
z prenájmu priestorov produkovala prevádzka budovy stratu. Prezídium preto zvažuje od
apríla 2016 prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia príjem z prevádzky budovy, ale na druhej
strane nebudú neprimerane zaťažovať fungovanie sekretariátu ZMoS, ako tomu bolo v
minulosti. Prezídium si je vedomé toho, že jeho prvoradou úlohou je podpora modelárstva
a modelárskeho športu na Slovensku a nie vykonávanie realitných činností.
Činnosť ZMoS a jeho postavenie na Slovensku
Rok 2016 je poznamenaný tým, že nadobudol účinnosť zákon č. 440/2016 z.z. (Zákon o
športe), ktorému je ZMoS povinný sa podriadiť a zapracovať náležitosti vyplývajúce z jeho
textácie do svojich stanov. Primárnou snahou prezídia je zaradenie ZMoS do kategórie
Národného športového zväzu, k dosiahnutiu čoho ale predpokladáme rad rokovaní s MŠVVaŠ
SR. Následne bude potrebné zvolanie Valného zhromaždenia na odsúhlasenie upraveného
znenia stanov.
Prezídiu je známe, že na Slovensku vzniklo nové záujmové združenie s orientáciou na
modelárske aktivity, ktorého stanovy sú nie čisto náhodne podobné stanovám ZMoS. Pre
členov ZMoS je však dôležité nasledovné:
-

ZMoS naďalej zostáva partnerom MŠVVaŠ SR pre rozvoj modelárskeho športu,
ZMoS je naďalej jediným partnerom Slovenskeho Narodneho Aeroklubu pre letecké
a raketové modelárstvo na území Slovenskej Republiky
ZMoS zostáva jediným zástupcom Slovenskej republiky v medzinárodných
organizáciách FAI CIAM, NAVIGA a IMBRA a iných, s oprávnením usporiadavať
súťaže v ich mene a schvaľovať účasť reprezentácie Slovenskej republiky na
vrcholových podujatiach.

Pôsobenie Generálneho sekretára
Prezídium značnú časť roku 2015 čelilo sťažnostiam klubov a členov na činnosť generálneho
sekretára Juraja Búdu. Výhrady členov prezídia voči činnosti GS a opatrenia prijaté na
udržanie stavu ekonomiky ZMoS viedli p. Búdu k podaniu výpovede, ktoré prezídium
akceptovalo. Pre krátkosť času a urgentné riešenie operatívnych úloh prijalo prezídium
uznesenie o obsadení pozície generálneho sekretára Jaroslavom Košťanom na dobu určitú
do koncu roka 2016 s primárnym zameraním na komunikáciu s klubmi a členskou základňou
a podporu modelárskych aktivít a zamestnať Juraja Búdu na dohodu na výpomoc pre správu
a prevádzku budovy.

V Dunajskej Strede, 20. febuára 2016

Pavol Barbarič, v.r.
Prezident ZMoS

