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Vážení modelári,
Prijatie zákona č. 440/2015 Z. z. o športe spôsobilo pre Zväz modelárov Slovenska (ale aj iné
športové zväzy) veľké starosti. Nový zákon definuje dva pojmy, ktoré sa nás priamo dotýkajú:




Uznaný šport – taký šport, ktorý patrí do skupiny
o olympijských športov,
o paraolympijských športov,
o športov registrovaných asociáciou SportAccord.
Národný športový zväz – športový zväz, ktorý je priamym zástupcom medzinárodnej
organizácie pre uznaný šport.

Problémom ZMoS je skutočnosť, že síce letecké modelárstvo (vrátane raketového
modelárstva) patrí do kategórie uznaných športov, ale priamym zástupcom Slovenska
v zastrešujúcej medzinárodnej organizácii FAI je Slovenský národný aeroklub. Z tohto dôvodu
ZMoS v zmysle aktuálneho znenia zákona, napriek viacerým rokovaniam na pôde sekcie
štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR, nemôže byť uznaným za národný športový
zväz a byť poberateľom príspevku pre uznaný šport. Môžeme iba následne požiadať
o nenárokovateľnú dotáciu, na ktorú je však z celkového objemu finančných prostriedkov
vyčlenená len 7.5% (aj to zdieľané s financovaním národných športových projektov, nákladmi
na správu a prevádzku informačného systému športu a nákladmi na vzdelávanie a skúšku
kontrolórov) a nik z ministerstva nevedel zaručiť, či vôbec a v akej výške môže ZMoS dotáciu
získať.
Z vyššie uvedených dôvodov malo prezídium na svojom ostatnom zasadnutí dňa 15.10.2016
veľmi zložitú úlohu – prijať opatrenia, ktorými je možné vykompenzovať finančný výpadok vo
výške cca 50.000,- € a zabezpečiť činnosť ZMoS tak, aby:






nebola ohrozené zastupovanie Slovenska na vrcholových modelárskych podujatiach,
bolo možné pokračovať v organizovaní domácich majstrovských a verejných súťaží,
bolo možné naďalej podporovať mládež,
ZMoS dokázal plniť všetky svoje záväzky voči štátu a svojim zamestnancom,
členstvo v ZMoS zostalo pre svojich členov naďalej atraktívnym.

Rozhodnutie prezídia bolo nasledovné:






Príjmy z prenájmu budovy v Dunajskej Strede musia v plnej miere pokryť:
o prevádzkové náklady budovy,
o platy zamestnancov ZMoS (generálny sekretár a správca ZMoS),
o prevádzkovú agendu ZMoS,
Členské príspevky ZMoS je nutné navýšiť počnúc rokom 2017 o 100%. Napriek tomuto
navýšeniu je členský príspevok v ZMoS oproti iným zväzom mimoriadne nízke,
najvyšší ročný príspevok zaplatia individuálni členovia vo výške 20,- €.
Príjmy z členského budú využité výhradne na podporu športových aktivít.
ZMoS bude naďalej rokovať s MŠVVaŠ SR a ostatnými športovými zväzmi s cieľom
dosiahnuť novelizácia zákona a zmeniť súčasný status. Na základe výsledkov
z rokovaní prezídium ZMoS zvolá v r. 2017 mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom
stanoviť pôsobnosť ZMoS v zmenených podmienkach a v nadväznosti na rozhodnutia
prijaté na valnom zhromaždení upraviť stanovy.

Prečo zostane členstvo v ZMoS naďalej atraktívne:


jedinou autoritou oprávnenou schváliť reprezentáciu Slovenska pre účasť na
vrcholových modelárskych súťažiach (MS, ME, svetové poháre) organizovaných FAI,
NAVIGA, iMBRA, EFRA je ZMoS,
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všetky podujatia organizované pod záštitou ZMoS sú poistené pre všetkých členov
ZMoS,
zástupcovia ZMoS sa zúčastňujú rokovaní s dopravným úradom vo veci „podmienok
vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej
republiky“ zakotvenom v rozhodnutí DÚ č. 1/2015. Cieľom ZMoS je dosiahnuť registráciu
všetkých plôch využívanými klubmi za plochy trvale schválené pre využitie na modelárske účely
pre všetkých členov ZMoS.
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