Zväz modelárov Slovenska
Trhovisko 10
929 01 Dunajská Streda
IČO: 005 853 27
DIČ: 20 20 887 165

Zápis
zo zasadnutia Prezídia Zväzu modelárov Slovenska, konaného dňa 15.10.2016 v Dunajskej
Strede
Prítomní:

Pavol BARBARIČ, Ľubomír SZABADOS, Ivan KALČEVSKÝ, Jaroslav KOŠŤAN,
Andrej MOLČÁNYI, Michal ŽITŇAN

Ospravedlnení: Peter KAPUCZA
Hostia:

František PENTE, Zdenek KINČOK, Jozef VALACH
-----------------------------------PROGRAM

1. Otvorenie a kontrola zápisov
2. Správa o stave budovy – prenájmy (úhrady prenájmov, neplatiči – plnenie,...)
3. Ekonomika
3.1.
a)
Úhrady odmien za rok 2015
b)
Úhrady dohôd z roku 2015
c)
Doplatky výjazdov reprezentácie 2015
d)
Talentovaná mládež 2015
e)
GS – refundácia + cestovné (cestovné príkazy)
3.2.
a)
celkový ekonomický prehľad
b)
ďalšia ekonomická agenda
4. agenda CIAM FAI
a)
medzinárodné podujatie
b)
rozhodcovia
c)
technickí experti, členovia subkomisií
5. Závery výsledkov kontroly ministerstva školstva
a)
opatrenia
b)
ekonomická smernica – zosúladenie s platnou legislatívou
c)
ostatné
6. Report v súvislosti s novou legislatívou (zákon o športe) a vyplývajúce súvislosti
7. Rôzne

-----------------------------------1.

Rokovanie otvoril prezident ZMoS o 10:00.

2.

GS a správca ZMoS predložili správu o prevádzkovaním budovy ZMoS, výber nájmu k dátumu konania
konania stretnutia prezídia bol 35.400,- €

3.

Prezident ZMoS informoval prítomných:
 o stave na účtoch ZMoS,
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 o postupnom splácaní záväzkov ZMoS,
 o úhradách za reprezentačné výjazdy.
Predsedovia rád odborností informovali o celkových nákladoch na reprezentačné výjazdy. GS informoval
o podaní žiadosti o financovanie uznaného športu.
Prezídium skonštatovalo, že stav finančného zostatku umožní v roku 2017 zorganizovanie akcie Modelár
roku s vyhodnotením najlepších športovcov za roky 2015-2016.
4.

Prezídium prerokovalo agendu FAI CIAM a schválilo organizáciu medzinárodných leteckomodelárskych
a raketovomodelárskych súťaží.

5.

Viceprezident ZMoS informoval prezídium o záveroch z kontroly MŠVVaŠ SR k čerpaniu dotácií za rok
2015. Nálezy kontroly nemali vplyv na neuznanie čerpania a súvisia s účtovaním cestovného, pričom
ZMoS je povinný upraviť svoju ekonomickú smernicu do 31.12.2016

6.

Viceprezident ZMoS informoval prezídium o rokovaniach na MŠVVaŠ SR ohľadom uznania ZMoS za
národný športový zväz. Ani novelizácia zákona o športe neumožňuje uznať ZMoS za národný športový
zväz, nakoľko ZMoS nie je priamym zástupcom uznaného športu. S tým súvisí aj financovanie ZMoS
v budúcnosti – ZMoS sa môže uchádzať o dotáciu z MŠVVaŠ až po prerozdelení dotácií na uznané
športy. Vzhľadom k uvedenej skutočnosti bolo prezídium nútené prehodnotiť výšku členských príspevkov
a rozhodlo o ich navýšení.

7.

Rôzne
 KK vykonala kontrolu majetku ZMoS
 KK informovala prezídium o disciplinárnom konaní konaného z podnetu p. Bačiaka
 Prezídium prerokovalo úpravu znenia ekonomickej smernice. Nové znenie smernice je platné od
17.10.2016
 Prezídium viedlo širokú diskusiu k téme rozhodnutie dopravného úradu ktorým sa určujú
podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore
Slovenskej republiky
 Prezídium prerokovalo klauzulu o maximálnej výške štartovného zakotveného v dokumente
Športový poriadok slovenskej republiky pre leteckých modelárov – všeobecná časť a rozhodlo
o jej zrušení.
.

-----------------------------------UZNESENIE
Prezídium berie na vedomie :
1.
2.
3.
4.

Informáciu GS o prenájme priestorov ZMoS
Správu prezidenta o úhrade dotácií
Správu o agende FAI CIAM (16 súťaží pre r. 2017, návrh na zlatú medailu pre p. Maixnera)
Informáciu viceprezidenta ZMoS o rokovaní na MŠVVaŠ o dopadoch zákona o športe na ZMoS

Prezídium schvaľuje :
1. Vyplatenie odmeny správcovi ZMoS za splnenie podmienok (obsadenosť budovy, výber nájmu)
stanovených v pracovnej zmluve správcu.
2. Začatie rokovaní GS s nájomníkmi o podmienkach prenájmu v r. 2017
3. Schvaľuje nájom pre LMK Dunajská streda vo výške 60,- € mesačne (2 miestnosti s 1 parkovacím
miestom)
4. Usporiadanie akcie Modelár roku 2015-2016, orientačný termín marec 2017
5. Ekonomickú smernicu platnú od 17.10.2016
6. Navýšenie členského o 100% voči roku 2016, pre r. 2017 budú vydávané členské známky
7. Zrušenie čl. 3.1.4 bod b) a c) v dokumente Športový poriadok pre leteckých modelárov Slovenska, ostatné
sa prečíslujú.
Prezídium ukladá :
1. Prezidentovi ZMoS
a. Vysporiadať stravné lístky pre zamestnancov ZMoS
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b. Pokračovať v rokovaní s dopravným úradom o rozhodnutí DÚ č. 1/2015 a informovať o tom členskú
základňu
c. Pripraviť vyhlásenie k členskej základni k navýšeniu členského a výhodách členstva v ZMoS do
31.10.2016
2. GS ZMoS
a. Preveriť čerpanie dotácie na mládež do 31.10.2016
b. Preveriť výhodnosť ďalšieho používania reklamných plôch:
i.
V prípade výhodnosti uzavrieť zmluvu s mestom
ii.
V prípade nevýhodnosti zmluvy zrušiť a zabezpečiť ich odstránenie
3. Prezídiu
a. Pripraviť zoznamy na vyhodnotenie Modelár roku za roky 2015,2016 do 30.11.2016

Hlasovanie k uzneseniu:
 ZA: 5
 Proti: 0
 Zdržal sa: 0

V Dunajskej Strede, dňa 15.10.2016

Zapísal:
Ľubomír SZABADOS

Pavol BARBARIČ

Viceprezident

prezident

Overil:
Jaroslav Košťan
Predseda LeM
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