ZÁPISNICA
z mimoriadneho valného zhromaždenia Zväzu modelárov Slovenska
konaného dňa 16.12.2017 v Banskej Bystrici
Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len VZ) bolo zvolané na základe rozhodnutia prezídia ZMoS zo dňa
30.9.2017 s nasledovným programom:
1. Otvorenie - Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa
2. Voľba mandátovej komisie
3. Správa mandátovej komisie (kontrola uznášania schopnosti)
4. Voľba návrhovej komisie
5. Voľba overovateľov zápisnice z konania valného zhromaždenia
6. Schválenie programu konferencie
7. Správa prezidenta o činnosti zväzu
8. Správa Kontrolnej komisie
9. Diskusia
10. Prestávka
11. Schválenie úprav stanov ZMoS
12. Správa návrhovej komisie
13. Schválenie uznesenia z mimoriadneho valného zhromaždenia
14. Záver
Priebeh valného zhromaždenie:
1.
Rokovanie VZ otvoril prezident ZMoS p. Pavol Barbarič o 10:00. Predsedajúcim VZ bol ustanovený
Ľubomír Szabados, do pracovného predsedníctva boli navrhnutí ostatní členovia prezídia (Pavol
Barbarič, Ľubomír Krupár, Michal Žitňan, Ivan Kalčevský, Peter Kapucza).
2.

Do mandátovej komisie boli navrhnutí:
 Andrej Molčányi – predseda
 Milan Javorík
 Jozef Jankovič
Hlasovanie k voľbe mandátovej komisie:
Za: 30
Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.

Mandátová komisia na základe skontrolovania prezenčnej listiny, porovnaní s aktuálnou členskou
základňou a zápisnicami z konferencií modelárskych odborností skonštatovala, že:
 Mimoriadneho VZ sa zúčastnilo celkom 34 členov ZMoS
 Z celkového počtu 31 mandátov je prítomných 30 mandátov, čo predstavuje 96,8%, teda VZ
je uznášania schopné.

4.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí:
 Vladimír Zvalený - predseda
 Peter Tauber
 Peter Matuška
Hlasovanie k voľbe návrhovej komisie:

Za: 30
5.

6.

Proti: 0

Za zapisovateľa boli navrhnutí:
 Ľubomír Szabados
 Jaroslav Košťan
Za overovateľa zápisnice boli navrhnutí:
 Jozef Ďurďa
 Aladár Molnár
Hlasovanie k voľbe overovateľov zápisnice:
Za: 29
Proti: 0
Delegáti navrhli rozšíriť program VZ o nasledovné body:
 Súčasný stav a perspektívy vývoja ZMoS – p. Krupár
Hlasovanie k zaradeniu bodu do programu VZ:
Za: 22
Proti: 0
Na základe hlasovania bol bod do programu VZ zaradený.

Zdržal sa: 0

Zdržal sa: 1

Zdržal sa: 8

 Správa o hospodárení ZMoS od uplynulého VZ – p. Bachratý
Hlasovanie k zaradeniu bodu do programu VZ:
Za: 24
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Na základe hlasovania bol bod do programu VZ zaradený.
 Hlasovanie o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku formou predaja – p. Molčányi
Hlasovanie k zaradeniu bodu do programu VZ:
Za: 13
Proti: 10
Zdržal sa: 7
Na základe hlasovania nebol bod do programu VZ zaradený.
Program VZ bol pre zostávajúce body upravený nasledovne:
7. Správa prezidenta o činnosti zväzu
8. Správa o hospodárení ZMoS od uplynulého VZ
9. Správa Kontrolnej komisie
10. Prestávka
11. Súčasný stav a perspektívy vývoja ZMoS
12. Diskusia
13. Schválenie úprav stanov ZMoS
14. Správa návrhovej komisie
15. Schválenie uznesenia z mimoriadneho valného zhromaždenia
16. Záver
Hlasovanie k upravenej verzii programu VZ:
Za: 30
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.

Prezident ZMoS p. Pavol Barbarič predniesol správu o činnosti ZMoS od ostatného VZ konaného
dňa 6.12.2014. Správa prezidenta je uvedená v prílohe tejto zápisnice z VZ.

8.

Nakoľko správa o hospodárení nebola v programe VZ pôvodne plánovaná, prezídium
nedisponovalo na VZ účtovnými uzávierkami. Viceprezident ZMoS preto informoval prítomných

o stave hospodárenia z pracovných materiálov (analytika na základe výpisov z účtov ZMoS)
nasledovne:
 r. 2015
o príjmy 160.297,71 EUR (v decembri vložená pôžička vo výške 10,000 EUR)
o výdaje 168.839,25 EUR
 r. 2016
o príjmy 140.470,13 EUR
o výdaje 141.986,28 EUR (výdaje zahrňujú aj vrátenie pôžičky vo výške 10.000 EUR)
 r. 2017 (údaje k 3.12.2017)
o príjmy 127.247,37 EUR
o výdaje 99.510,04 EUR
o celkový zostatok na účtoch ZMoS 33.204,28 EUR
o vzhľadom na dosiahnutý obrat je potrebné registrovať ZMoS za platiteľa DPH
P. Bachratý k prednesenej informácii navrhol, aby k termínu podania daňového priznania za r.
2017 prezídium zverejnilo na webovej stránke ZMoS všetky účtovné uzávierky od r.2015.
9.

Predseda kontrolnej komisie ZMoS p. Andrej Molčányi predniesol správu o činnosti kontrolnej
komisie od ostatného VZ. Správa predsedu kontrolnej komisie je uvedená v prílohe tejto
zápisnice z VZ.

10.

Po správe predsedu kontrolnej komisie vyhlásil predsedajúci 15 min. prestávku

11.

P. Krupár informoval prítomných o genéze vzniku športovej organizácie LERMAS, ktorá združuje
leteckých a raketových modelárov a ktorá má na základe rozhodnutia prezídia Slovenského
národného aeroklubu schválené členstvo v SNA. Členovia LERMAS naďalej prejavili záujem zostať
členmi aj v ZMoS, ale ako „športová organizácia“ v zmysle zákona 440/2016 par. 3 písmeno „m“..
K uvedenej téme vznikla medzi prítomnými delegátmi široká diskusia, kde medzi primárne názory
patrilo priznanie zníženého členského príspevku členom LERMAS vs. ponechanie plného
členského príspevku. Predsedajúci VZ preto nechal delegátov hlasovať k otázke – „Ste za zníženie
členského príspevku členom športovej organizácie LERMAS pre získanie členstva v ZMoS?“
Výsledky hlasovania:
Za: 14
Proti: 11
Zdržal sa: 5
Na základe hlasovania je každý modelár uchádzajúci sa o členstvo v ZMoS povinný zaplatiť členský
príspevok podľa aktuálne platnej tabuľky zohľadňujúcej typ členstva (členstvo v rámci klubu,
individuálne členstvo) a vekovú kategóriu.
Na návrh p. Krupára sa prezídium zaviazalo k prerozdeleniu príjmov z členských príspevkov
formou vrátenia 80% medzi modelárske kluby..

12.

Hlavnou témou v rámci diskusie bola téma budova ZMoS v Dunajskej Strede a ako v budúcnosti
naložiť s budovou. V rámci diskusie odzneli nasledovné názory:
 Predchádzajúce prezídium nechalo budovu v r. 2010-2014 čiastočne zrekonštruovať, na čo bol
spotrebovaný rezervný fond a čo sa prejavilo vo zvýšenom príjme z nájmov.
 Vzhľadom na ekonomickú situáciu v r. 2015 a 2016 nebol vytvorený fond opráv.
 Príjem z prenájmu budovy dokáže v súčasnosti pokryť:
o poistné a daňové odvody,
o mzdy generálneho sekretára a správcu budovy (vrátane odvodov),






o prevádzkové náklady budovy (energie, vodné a stočné, telekom. poplatky),
o prevádzkové náklady kancelárie ZMoS.
Príjem z nájmu generuje pre ZMoS obrat, na základe ktorého sa na ZMoS vzťahuje povinná
registrácia platcu DPH.
Správa budovy neúmerne vyťažuje činnosť prezídia, na čo dopláca upriamenie činnosti
prezídia na podporu športu a mládeže.
V nedávnej minulosti sa vyskytla v budove havária na vodovodnom potrubí.
V rámci diskusie odzneli aj rôzne názory, ako v budúcnosti naložiť s budovou, napr.:
o budovu predať a prerozdeliť takto získané prostriedky,
o uzavrieť zmluvu s treťou stranou na výkon správy budovy,
o vytvoriť dcérsku spoločnosť na správu budovy.

Bez relevantných dokladov ale nie je možné prijať rozhodnutie, ako naložiť s budovou, preto na
návrh p. Fabiána uložilo VZ prezídiu:
 Vypracovať analýzu nákladov a výnosov za podmienok:
o keď budovu spravuje prezídium (súčasné podmienky)
o keby bola vytvorená správcovská s.r.o.
o keby bola správa budovy prenesená na tretiu osobu
 Vykonať zistenie aktuálneho technického stavu budovy
 Zistiť aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti ZMoS
P.Szabados informoval o celkovom postupe jednania s MŠVVaŠ SR od januára 2016.
P.Košťan podrobne informoval o stave budovy, o jej problémoch a aj stave do budúcnosti,
nakoľko sa odhlasujú niektorí nájomníci. Zdvôraznil, že už v auguste upozorňoval prezídium
o prekročení limitu pre vyberanie nájmu bez platenia DPH. Navrhol ja riešenie, ale to sa neprijalo.
P .Antalík sa pozastavil nad úbytkom členskej základne z radou mládeže.
P.Csontoš napadol navrhnuté stanovy, nakoľko sú nedemokratické a hlavne neboli načas
prediskutované v členskej základni ZMoS.
P. Buraj v rámci diskusie otvoril problematiku nepriznania odmien raketovým modelárom za
dosiahnuté výsledky v r. 2016. Nepriznanie odmien bolo zapríčinené neuvedením raketových
modelárov do zoznamu oceňovaných športovcov, preto MŠVVaŠ SR tieto prostriedky pre ZMoS.
Nepridelilo. Prezídium ZMoS požiadalo MŠVVaŠ SR o dodatočné priznanie týchto odmien, ale do
času konania VZ z ministerstva neprišlo na ZMoS napriek viacerým urgenciám v tejto veci žiadne
vyjadrenie. P. Buraj požadoval doplatenie týchto odmien z prostriedkov ZMoS, na čo viceprezident
upozornil, že takéto rozhodnutie bude mať dopad na tvorenie fondu opráv. Predsedajúci následne
nechal delegátov hlasovať k otázke: „Ste za vyplatenie odmien raketovým modelárom
z prostriedkov ZMoS?“
Výsledky hlasovania:
Za: 22
Proti: 3
Zdržal sa: 4
Na základe hlasovania viceprezident zistí, aká čiastka má byť oceneným raketovým modelárom
vyplatená. Čiastka pre juniorov bude vyplatená do 31.12.2017 a pre seniorov bude vyplatená do
doby konania nasledujúceho VZ. V prípade, že MŠVVaŠ SR túto odmenu dodatočne prizná,
vyplatené čiastky na základe tohto rozhodnutia budú vrátené na účet ZMoS.
13.

Návrh znenia stanov bol rozposlaný vedúcim odborností na pripomienkovanie, došlé pripomienky
boli posúdené a čiastočne zapracované. V prípade, ak pripomienka zapracovaná nebola, bolo

podané písomné vysvetlenie. Upravená verzia stanov aj s vysvetleniami k zapracovaniu bola
poslaná delegátom VZ spolu s pozvánkou.
V rámci diskusii k zapracovaniu pripomienok odzneli kritické slová p. Krupára, že boli ignorované
pripomienky leteckých a raketových modelárov k zavedeniu skupinového členstva, na čo mu bol
viceprezidentom vysvetlený dôvod zamietnutia a bolo mu umožnené predložiť text stanov,
ktorého by sa zmena týkala.
P. Molčányi skonštatoval, že stanovy v predloženej podobe sú vhodné pre prechodné obdobie do
nasledujúceho valného zhromaždenia tak, ako o tom rozhodlo prezídium na zasadnutí 30.9.2017.
Zároveň však poukázal na skutočnosť, že je do nasledujúceho valného zhromaždenia nevyhnutne
potrebné odborne pripraviť nové znenie stanov, ktoré bude definovať novú formu skupinového
členstva s garantovaným zastúpením v prezídiu a s jasne definovaným postavením v ZMoS.
Navyše by malo toto nové znenie definovať výpočet váhy hlasov pri rozhodovaní na VZ ako
i prezídia, ktoré by do istej miery zohľadňovalo početnosť jednotlivých odbornosti.
Viceprezident ZMoS následne odprezentoval a vysvetlil dôvod všetkých zmien v stanovách oproti
aktuálne platnej verziu. Následne dal predsedajúci hlasovať o prijatí nového znenia stanov
v celku.
Výsledky hlasovania:
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 9
14.

P. Zvalený ako predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia z mimoriadneho valného
zhromaždenia.

15.

Predsedajúci následne nechal hlasovať k schváleniu návrhu uznesenia.
Výsledky hlasovania:
Za: 29
Proti: 0
Zdržal sa: 0

UZNESENIE
z mimoriadneho valného zhromaždenia Zväzu modelárov Slovenska
konaného dňa 16.12.2017 v Banskej Bystrici

Mimoriadne valné zhromaždenie:
1. Berie na vedomie
a. Správu prezidenta o činnosti Zväzu od ostatného valného zhromaždenia
b. Informáciu viceprezidenta o hospodárení Zväzu
c. Správu predsedu kontrolnej komisie
d. Názory delegátov konferencie, ktoré odzneli v diskusii
2. Schvaľuje
a. Zloženie pracovného predsedníctva a predsedajúceho
b. Zloženie mandátovej komisie
c. Správu mandátovej komisie
d. Program mimoriadneho valného zhromaždenia
e. Zloženie návrhovej komisie
f. Zloženie overovateľov zápisnice
g. Pravidlá pre úhradu členských príspevkov členov LERMAS uchádzajúcich sa o členstvo v ZMoS
h. Vyplatenie odmien raketovým modelárom za výsledky dosiahnuté v r. 2016 z prostriedkov
ZMoS
i. Pomerové prerozdelenie príjmov z členských príspevkov medzi modelárske odbornosti.
j. Termín konania nasledovného VZ v 4. kvartáli 2018
k. Úpravu stanov Zväzu
l. Uznesenie z valného zhromaždenia
3. Ukladá
a. Prezídiu zverejniť na webovej stránke ZMoS všetky účtovné uzávierky od r.2015 k termínu
vykonania účtovnej uzávierky za r. 2017.
b. K termínu konania nasledujúceho VZ:
i. Vypracovať analýzu nákladov a výnosov z budovy za podmienok:
 keď budovu spravuje prezídium (súčasné podmienky)
 keby bola vytvorená správcovská s.r.o.
 keby bola správa budovy prenesená na tretiu osobu
ii. Vykonať zistenie aktuálneho technického stavu nehnuteľnosti ZMoS
iii. Zistiť aktuálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti ZMoS
c. Prezídiu vyplatiť odmeny raketovým modelárom za dosiahnuté výsledky v r. 2016:
i. Pre juniorov do 31.12.2017
ii. Pre seniorov do termínu konania nasledovného VZ
d. Prezídiu čo najskôr pristúpiť k príprave zmeny stanov, ktoré budú stabilizovať zmeny v ZMoS
po ukončení prechodného obdobia.

