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Zápis z konferencie odbornosti lodných modelárov ZMoS 
konanej dňa 28.10.2018 v Banskej Bystrici 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
  
Program: 1. Otvorenie 

2. Voľba pracovných komisií: 
a. Voľba pracovného predsedníctva konferencie 
b. Voľba mandátovej komisie 
c. Voľba volebnej komisie 
d. Voľba návrhovej komisie 

3. Správa mandátovej komisie 
4. Správa o činnosti odbornosti LoM od uplynulej riadnej konferencie (2014-2018) 

a. Predseda odbornosti k dianiu v ZMoS a medzinárodných organizáciách 
b. Vedúci sekcií o dianí v sekciách LoM 
c. Diskusia k činnosti LoM 

5. Voľby 
a. Predloženie návrhov, predstavenie sa kandidátov a delegátov 
b. Proces volieb: 

i. Voľba členov rady lodných modelárov 
ii. Voľba predsedu odbornosti 
iii. Voľba kandidáta LoM za prezidenta ZMoS 
iv. Voľba kandidáta LoM za člena v kontrolnej komisii 
v. Voľba delegáta LoM pre účasť na zasadaniach medzinárodných organizácií 
vi. Voľba 5 delegátov LoM pre účasť na valnom zhromaždení ZMoS 

6. Správa volebnej komisie o výsledku volieb 
7. Rôzne 
8. Správa návrhovej komisie 
9. Schválenie uznesenia z konferencie 

 

Priebeh konferencie 
Z programu: K bodu 1. Zasadnutie otvoril Ľubomír Szabados o 10:00 privítaním prítomných 

a oboznámil ich s programom konferencie. Prítomní  
program jednomyseľne odsúhlasili. 

K bodu 2. a. Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí p. Ľubomír Szabados, Zdenek 
Kinčok a Michal Juršík. 

b. Do mandátovej komisie boli navrhnutí p. Jozef Jankovič, Janette Němcová 
a Peter Kováč. 

c. Do volebnej komisie boli navrhnutí p. Štefan Adámik, Milan Rybanský 
a Milan Kuliffay. 

d. Do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Marián Jurkovič, Jozef Jankovič 
a Milan Kuliffay.  

 
Prítomní zloženie pracovných komisií jednomyseľne odsúhlasili. 

K bodu 3. Jozej Jankovič a Janette Němcová v mene mandátovej komisie prezentovali, 
že: 

 odbornosť lodných modelárov ZMoS má ku dňu konania konferencie 
91 členov, čo zodpovedá 81 platným mandátom, 

 na konferencii sú prítomní zástupcovia 6 klubov a jeden individuálny 
člen disponujúci celkovo 50 mandátmi (61,7%), teda konferencia je 
uznášaniaschopná. 

K bodu 4. a. Ľubomír Szabados odprezentoval správu predsedu odbornosti lodných 
modelárov, ktorú doplnil poďakovaním všetkým za dosiahnuté výsledky.  
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Priebeh konferencie 
Správa predsedu ktorá bola zameraná na objasnenie situácie v ZMoS, 
situácie v medzinárodných lodnomodelárskych organizáciách. Vyzdvihol 
uskutočnené propagačné akcie a pripomenul, že treba tieto spojiť so 
športovými aktivitami, aby sa dali vykázať pri hodnotení činnosti. 
Pripomenul, že na rok 2018 neboli poskytnuté žiadne dotácie z MŠVVaŠ 
SR. Predseda odbornosti vo svojej správe vyzdvihol úspechy lodných 
modelárov za obdobie od ostatnej riadnej konferencie. Správa predsedu 
odbornosti tvorí prílohu tohto zápisu. 

b. Michal Juršík, Zdenek Kinčok, Jozef Jankovič a Peter Kováč prezentovali 
činnosť sekcií. Všetky sekcie sa potýkajú s úbytkom členskej základne, 
nedostatkom mládeže. Zároveň všetky sekcie realizujú svoje aktivity 
v súčinnosti s lodnými modelármi z okolitých štátov. 

c. Z diskusie k činnosti LoM 
 Jankovič – dotazoval sa, ako je to s dotáciami pre modelárov. 
 Szabados – vysvetlil, že nakoľko ZMoS nie je národným športovým 

zväzom, nie sú mu zo zákona prideľované príspevky uznanému športu, 
ale môže asa vo výzvach uchádzať o pridelenie dotácie. V prípade 
pridelenia dotácie sú tieto predisponované na účet ZMoS, ďalej na 
odbornosti, sekcie a kluby, ktoré ich môžu využiť napr. na 
organizovanie súťaží. Akékoľvek použitie dotácie musí byť klubom 
vydokladované smerom na ZMoS a následne na MŠVVaŠ SR. V prípade 
nevyúčtovania do stanoveného termínu, musia byť peniaze vrátené do 
štátneho rozpočtu. 

 Jankovič –  je možné pripustiť pretekára na súťaž MSR keď nie je 
členom ZMoSu? 

 Szabados – odpovedal na dotaz Jankoviča v tom smere, že ak MSR sú 
usporiadané  ZMoS, tak zahraničný pretekár môže túto súťaž vyhrať a 
byť ocenený, ale majster Slovenska je vždy pretekár zo Slovenska 
a člen ZMoS. Výhoda členstva v ZMoS je napr. aj v poistke, ktorú má 
ZMoS uzavretú pre všetkých svojich členov a ním organizované súťaže. 

 Adámik – vzniesol dotaz, či je možné nezaplatiť členské v danom roku 
keď nie sú usporiadané vrcholové súťaže a potom v nasledujúcom 
roku zaplatiť pre daný rok. Ďalej navrhol, aby poplatky do 
medzinárodných organizácií boli vyplatené z vybraného členského. 

 Szabados –  stanovy jasne určujú, že členské na nasledujúci rok sa platí 
do konca februára, do konca marca je stanovená penalizácia. Po tomto 
termíne sa môže zaregistrovať len ako nový člen.  Vybrané členské 
príspevky nepokryjú požadované poplatky do medzinárodných 
organizácií. Na členskom sa vyberie cca 700,- € a poplatky ZMoS  iba 
do NAVIGA činia 900,- € a do iMBRA 50,- €. 

 
 

K bodu 5. a. Voľba členov rady LoM: 
 Ľubomír Szabados odprezentoval svoje rozhodnutie ďalej 

nekandidovať na žiadnu z volených funkcií v ZMoS.  
 Štefan Adámik vyjadril stanovisko, že v súčasnosti člen rady pre 

LoM statil opodstatnenie, pretože práca s mládežou je realizovaná 
výlučne na úrovni klubov a navrhol zrušiť túto pozíciu zrušiť. 
Výsledky hlasovania:  Za 50 mandátov 

Proti  0 mandátov 
Zdržal sa 0 mandátov 
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Priebeh konferencie 
Na základe hlasovania má rada LoM 5 členov – vedúceho 
odbornosti LoM a vedúcich sekcií FSR, S, NS a M. 
 

 Voľby vedúcich sekcií LoM 
Za sekciu FSR bol do rady navrhnutý Zdenek Kinčok 
Za sekciu S bol do rady navrhnutý Jozef Jankovič 
Za sekciu NS bol do rady navrhnutý Michal Juršík 
Za sekciu M bol do rady navrhnutý Peter Kováč. 
 
Hlasovanie bolo vykonané za všetkých vedúcich sekcií súčasne.  
Výsledky hlasovania:  Za 50 mandátov 

Proti  0 mandátov 
Zdržal sa 0 mandátov 

Na základe hlasovania boli vyššie menovaní zvolení za vedúcich 
sekicií. 

 
 Voľby predsedu odbornosti LoM 

Za predsedu odbornosti boli navrhnutý Jozef Ďurďa 
Výsledky hlasovania:  Za 50 mandátov 

Proti  0 mandátov 
Zdržal sa 0 mandátov 

Na základe hlasovania bol Jozef Ďurďa zvolený za vedúceho 
odbornosti LoM a zároveň sa stáva členom prezídia ZMoS. 
Ľubomír Szabados prisľúbil novozvolenému vedúcemu odbornosti 
maximálnu pomoc pri prevzatí funkcie a oboznamovaní sa 
s náplňou jeho činnosti. 
 

 Voľby kandidáta LoM za prezidenta ZMoS - LoM nepredloží 
svojho kandidáta na prezidenta ZMoS  
  

 Voľby kandidáta LoM za člena kontrolnej komisie  
Za člena kontrolnej komisie ZMoS bol navrhnutý Zdenek Kinčok 
Výsledky hlasovania:  Za 50 mandátov 

Proti  0 mandátov 
Zdržal sa 0 mandátov 

Na základe hlasovania bol Zdenek Kinčok  navrhnutý za člena 
kontrolnej komisie ZMoS.  
 

 Voľby zástupcu ZMoS pre medzinárodné organizácie lodných 
modelárov – túto funkciu zastáva v rámci rady LoM predseda 
odbornosti 

 
 Voľby delegátov LoM pre úťčasť na valnom zhromaždení ZMoS 

Za delegátov boli navrhnutí: 
Zdenek Kinčok 
Jozef Jankovič 
Michal Juršík 
Peter Kováč 
Ľubomír Szabados 
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Priebeh konferencie 
Za náhradníka bol navrhnutý Marián Jurkovič 
 
Hlasovanie bolo vykonané za všetkých delegátov aj náhradníka 
súčasne.  
Výsledky hlasovania:  Za 50 mandátov 

Proti  0 mandátov 
Zdržal sa 0 mandátov 

Na základe hlasovania boli vyššie menovaní zvolení za delegátov – 
zástupcov LoM pre účasť na valnom zhromaždení. 
  

K bodu 6. Štefan Adámik v mene volebnej komisie: 
 prezentoval, že voľby prebehli v súlade s ustanoveniami Stanov ZMoS 
 osvedčil platnosť výsledkov volieb 

K bodu 7.  Jurkovič – vzniesol dotaz či už bol určený termín a miesto konania 
valného zhromaždenia ZMoS, nakoľko sa má uskutočniť ešte v tomto 
roku. Podľa uznesenia sa majú zaslať pripomienky k Stanovám komisii, 
ktorá ich zapracuje do návrhu nových Stanov.  

 Szabados – oboznámil prítomných so skutočnosťou, že napriek jeho 
snahe, nepodarilo sa uskutočniť zasadanie Prezídia. Až sa uskutoční, 
tak môže byť dohodnutý termín VZ.  Oznámil dôležitú informáciu, že 
Stanovy odsúhlasené na predchádzajúcom VZ neboli zaregistrované 
na MV SR a preto zostávajú nateraz v platnosti Stanovy z roku 2015.  

 K bodu 8. Marián Jurkovič v mene návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie 
v nasledujúcej podobe: 

UZNESENIE 
KONFERENCIE ODBORNOSTI LODNÝCH MODELÁROV ZMoS 

 
konanej dňa 27. októbra 2018 v Banskej Bystrici 

 
 
A) Schvaľuje:  
 

1. Zloženie pracovného predsedníctva. 
2. Program konferencie 
3. Nové zloženie rady LoM 
4. Členov rady LoM a jeho predsedu 
5. Kandidáta LoM za člena KK ZMoS 
6. Delegáta za LoM pre účasť na zasadaniach medzinárodných 

organizácií 
7. Delegátov a náhradníka za LoM pre účasť na valnom zhromaždení 

ZMoS 
8. Návrh uznesenia z konferencie LoM. 

 
 
B) Berie na vedomie: 

1. Správu o činnosti za roky 2014-2018. 
2. Správu mandátovej komisie. 
3. Správu volebnej komisie. 

 
C) Ukladá: 

1. P. Szabadosovi riadne odovzdať agendu novému predsedovi rady. 



5 
 

Priebeh konferencie 
2. P. Szabadosovi uviesť čo najskôr do problematiky týkajúcej sa 

lodných modelárov novo zvolenému predsedovi rady a byť 
nápomocný pri riešení vzniknutých problémov v budúcnosti.  

3. Novo zvolenému predsedovi čo najskôr sa zapracovať vo  zverenej 
funkcii  a viesť radu 

 
K bodu 9. Konferencia LoM schválila návrh uznesenia hlasovaním s nasledovným 

výsledkom: 
 Za 50 mandátov 
 Proti  0 mandátov 
 Zdržal sa 0 mandátov 

Ľubomír Szabados ukončil konferenciu LoM o 12:30 
 

Zapísal:  Ľubomír Szabados 

Overil: Marián Jurkovič 
  

 


