Stanovy
Zväzu Modelárov Slovenska

Čl. 1
Názov združenia

Zväz Modelárov Slovenska,
používaná skratka – ZMoS,
medzinárodný názov Slovak Model Sports Association,
používaná medzinárodná skratka – SMSA

Čl. 2
Sídlo združenia
1. Sídlom Zväzu Modelárov Slovenska je Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
2. Webovým sídlom zväzu je www.zvazmodelarov.sk
Čl. 3
Právne postavenie
1. Zväz modelárov Slovenska (ďalej len Zväz) v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, je dobrovoľnou záujmovou organizáciou a právnickou osobou.
2. Činnosť Zväzu je upravená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. 4
Cieľ činnosti
1. Zväz modelárov Slovenska je dobrovoľná športová, záujmová, nepolitická a spoločenská organizácia s
celoslovenskou pôsobnosťou, združujúca leteckých, raketových, lodných, automobilových a železničných
modelárov.
2. Zväz združuje svojich členov do nasledovných modelárskych odborností, ktoré sú si navzájom rovné:
a. leteckých modelárov – LeM,
b. raketových modelárov – RaM,
c. lodných modelárov – LoM,
d. automobilových modelárov –AuM,
e. železničných modelárov – ŽeM.
Každá modelárska odbornosť je povinná zabezpečovať v rámci svojej pôsobnosti základné poslanie a
hlavné ciele Zväzu uvedené v čl. 4 ods. 4.
3. Zväz modelárov Slovenska je pre svojich členov jediným zástupcom modelárov Slovenskej republiky
v nasledovných medzinárodných modelárskych organizáciách, v ktorých je Zväz členom:
a. NAVIGA – World organisation for modelship building and modelship sport (www.naviga.org)
b. iMBRA - International Model Boat Racing Association (www.imbra-racing.com)
c. EFRA - European Federation of Radio Operated Model Automobiles (www.efra.ws)
d. ISRA – International Slot Racing Association (www.isra-slot.com )
e. MOROP - European association of Modelrailroader and Railroad Friends (www.morop.org)
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4. Základným poslaním a hlavnými cieľmi Zväzu je organizovanie, podpora a propagácia modelárskeho
športu v Slovenskej republike, najmä:
a. organizovanie a realizácia národných súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou,
b. organizovanie a realizácia medzinárodných súťaží pod záštitou tých medzinárodných modelárskych
organizácií, ktorých je Zväz členom (viď čl. 4 ods. 3. týchto Stanov),
c. organizovanie a zabezpečenie štátnej športovej reprezentácie pre vrcholové podujatia tých
medzinárodných modelárskych organizácií, ktorých je Zväz členom (viď čl. 4 ods. 3. týchto Stanov),
d. organizovanie školení a prípravy inštruktorov, trénerov a rozhodcov modelárstva,
e. tvorba a schvaľovanie celoštátnych stavebných a súťažných pravidiel, športovo - technických a
bezpečnostných predpisov pre modelárov, účasť na príprave, schvaľovaní a presadzovaní
medzinárodných športových pravidiel pre modelárov,
f. podpora činnosti v modelárskych kluboch a krúžkoch,
g. podpora práce s mládežou,
h. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
i. spolupráca so štátnymi orgánmi a inými športovými a spoločenskými organizáciami doma i v
zahraničí,
j. získavanie finančných prostriedkov na zabezpečenie usporiadania národných a medzinárodných
súťaží a štátnej reprezentácie,
k. ochrana záujmov členov Zväzu.
5. Zväz môže prenajímať priestory, ktoré má vo vlastníctve.
Čl. 5
Členstvo
1. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, občan cudzieho
štátu, ako aj osoba bez štátnej príslušnosti, ktorý požiada o registráciu a zaplatí členský príspevok na
príslušný rok. Platnosť členstva trvá do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, po roku,
v ktorom bolo členstvo nadobudnuté alebo obnovené. Obnovenie členstva musí člen vykonať každoročne
najneskôr konca februára aktuálneho kalendárneho roka, inak mu jeho členstvo zaniká.
2. Všetci členovia združení v Zväze sú si rovní. Zväz odmieta akékoľvek prvky rasovej, rodovej a národnostnej
diskriminácie.
Princíp rovnosti sa nevzťahuje na výšku členských príspevkov.
3. Každý člen Zväzu si v požiadavke o registráciu stanoví aktívnu modelársku odbornosť, na základe ktorej sú
udeľované mandáty pre hlasovanie na konferencii modelárskej odbornosti. Aktívna odbornosť člena môže
byť zmenená jeden krát za rok, vždy k termínu úhrady členského príspevku. O tejto zmene musí byť
upovedomený sekretariát Zväzu.
4. Zväz umožňuje členstvo prostredníctvom klubu, alebo formou individuálneho členstva. Osoby mladšie ako
15 rokov môžu byť členmi Zväzu iba so súhlasom jedného z rodičov, alebo svojho zákonného zástupcu
výlučne prostredníctvom klubu.
5. Viacnásobné členstvo vo Zväze je možné len v prípade, ak je takýto člen registrovaný pre rôzne
aktívne modelárske odbornosti v rôznych kluboch.
6. Cudzí štátny príslušník môže reprezentovať Slovenskú republiku na vrcholových podujatiach za
podmienky, ak je členom Zväzu a je to v súlade s pravidlami príslušnej medzinárodnej modelárskej
organizácie.
7. Členstvo vo Zväze zaniká:
a. prijatím písomného oznámenia o zrušení členstva na sekretariáte Zväzu,
b. prijatím písomného oznámenia člena o zrušení členstva v klube,
c. zrušením členstva pre nezaplatenie členských príspevkov v stanovenom termíne,
d. vylúčením v zmysle čl. 17,
e. úmrtím.
8. Prezídium má právo zamietnuť opätovnú žiadosť o registráciu za člena, pokiaľ bolo členstvo zrušené
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v zmysle čl. 5 ods. 7 písm. c a d.
Čl. 6
Organizačná štruktúra a funkčné obdobie
1. Organizačná štruktúra Zväzu je tvorená orgánmi Zväzu, ktoré zabezpečujú základné poslanie a ciele Zväzu:
a. valné zhromaždenie,
b. prezídium, prezident, viceprezident,
c. kontrolná komisia,
d. konferencia modelárskej odbornosti,
e. rady modelárskych odborností,
f. modelárske kluby,
g. sekretariát.
2. Funkčné obdobia volených orgánov Zväzu
a. delegáti pre valné zhromaždenie – 4 roky,
b. prezídium, prezident, viceprezident – 4 roky,
c. kontrolná komisia – 5 rokov,
d. rady modelárskych odborností – 4 roky.
Čl. 7
Voľby, hlasovanie
1. Voľby do orgánov Zväzu, voľby do orgánov rád modelárskych odborností, voľby do orgánov
modelárskych klubov ako aj prijatie uznesení na všetkých úrovniach sa realizujú hlasovaním, pričom
výsledok hlasovania sa stanoví sčítaním mandátov. Počet mandátov je stanovený nasledovne:
a. pre hlasovanie na valnom zhromaždení disponuje každý delegát modelárskej odbornosti práve
jedným mandátom, pričom členovia prezídia sú zároveň delegátmi valného zhromaždenia,
b. pre hlasovanie na konferencii modelárskej odbornosti:
i. disponuje každý zástupca klubu práve takým počtom mandátov, koľko plnoletých členov
daného klubu má evidovanú ako aktívnu tú odbornosť, ktorej sa prebiehajúca konferencia
týka, pričom každý delegát môže zastupovať len jeden klub, ktorého je členom,
ii. disponuje každý individuálny člen práve jedným mandátom,
c. pre hlasovanie v rámci klubu disponuje každý plnoletý člen práve jedným mandátom,
d. pre hlasovanie v rámci prezídia disponuje každý člen práve jedným mandátom,
e. pre hlasovanie v rámci trvalých alebo menovaných komisií disponuje každý člen práve jedným
mandátom.
2. Hlasovanie a voľby do orgánov Zväzu sú právoplatné, ak sa ich zúčastnia delegáti resp. členovia (ďalej len
delegáti) disponujúci nadpolovičnou väčšinou mandátov.
3. Pre voľby do orgánov Zväzu platia nasledovné pravidlá:
a. Právo voliť a byť zvoleným do orgánov Zväzu majú všetci členovia Zväzu, ktorí do doby konania
volieb dosiahli plnoletosť.
b. O posty prezidenta, členov prezídia, členov trvalých alebo menovaných komisií a predsedov
klubov sa môžu uchádzať len bezúhonné osoby.
c. Za člena kontrolnej komisie nemôže byt zvolený člen prezídia ani člen iných volených orgánov
zväzu.
d. Člen Zväzu môže byť zvolený za prezidenta Zväzu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné
obdobia.
4. Zvolenými sa na základe hlasovania vo voľbách stávajú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu
mandátov prítomných delegátov.
5. Kooptácia kandidátov do orgánov Zväzu počas funkčného obdobia je možná podľa počtu získaných
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mandátov.
6. Volení funkcionári Zväzu nie sú honorovaní za výkon svojej funkcie, okrem prípadu, kedy uvedený
funkcionár vykonáva činnosť sekretariátu.
Čl. 8
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu.
2. Valného zhromaždenia sa zúčastňuje:
a. 5 volených delegátov za každú modelársku odbornosť,
b. prezídium,
c. členovia kontrolnej komisie,
d. prizvaní hostia.
3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastnia delegáti disponujúci nadpolovičnou väčšinou
mandátov.
4. Valné zhromaždenie je zvolávané prezídiom Zväzu 1 krát ročne.
5. Delegátom valného zhromaždenia musí byť zaslané písomné oznámenie o mieste, dátume, čase konania
a návrhu programu najmenej 14 dní pred plánovaným konaním.
6. Valného zhromaždenie:
a. navrhuje a volí pracovné komisie (mandátová, volebná a návrhová komisia, overovatelia).
b. prerokúva a schvaľuje správu prezídia o činnosti a hospodárení Zväzu,
c. prerokúva a schvaľuje správu kontrolnej komisie,
d. určuje ciele a hlavné úlohy Zväzu,
e. rozhoduje o založení alebo podiele na založení iných právnických osôb za účelom obchodnej
alebo podobnej činnosti a vstupuje do obchodných vzťahov,
f. prerokúva a schvaľuje stanovy, zmeny a doplnky stanov,
g. rozhoduje o zastúpení Slovenska reprezentovaného Zväzom v medzinárodných organizáciách,
h. uznáša sa o zániku Zväzu a zložení likvidačnej komisie,
i. uznáša sa o ostatných rozhodnutiach, ktoré neprináležia inému orgánu Zväzu a doposiaľ
neboli špecifikované.
7. Volebné valné zhromaždenie je valné zhromaždenie, ktorého program je rozšírený bod voľby prezidenta
Zväzu, alebo kontrolnej komisie Zväzu. Periodicita konania volebného valného zhromaždenia je stanovená
funkčným obdobím prezídia resp. kontrolnej komisie stanovenej v čl. 6. ods. 2 písm. b a c.
8. Volebnému valnému zhromaždeniu s voľbou prezidenta Zväzu musia predchádzať konferencie modelárskych
odborností.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie je možné zvolať:
a. na základe uznesenia prezídia Zväzu v prípade, ak je pre funkčnosť Zväzu nevyhnutné vykonať taký
úkon, ktoré prináleží do kompetencie valnému zhromaždeniu,
b. ak o to požiadajú 2/3 plnoletých členov Zväzu,
c. ak o to požiada nadpolovičná väčšina modelárskych klubov.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá prezídium Zväzu najneskôr do 45 dní od prijatia uznesenia, alebo
doručenia platnej žiadosti.
Čl. 9
Konferencia modelárskej odbornosti
1. Konferencia modelárskej odbornosti je najvyšším orgánom každej modelárskej odbornosti.
2. Riadna konferencia je zvolávaná radou odbornosti 1 x za štyri roky. Termín konania konferencie
v danom roku musí predchádzať termínu konania volebného valného zhromaždenia.
3. Konferencie modelárskej odbornosti sa zúčastňujú:
a. delegáti modelárskych klubov, ktorí disponujú mandátmi pre danú modelársku odbornosť,
b. individuálni členovia Zväzu podľa zaregistrovania v aktívnej odbornosti,
c. prizvaní hostia.
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4. Konferencia modelárskej odbornosti:
a. schvaľuje program konferencie,
b. navrhuje a volí pracovné komisie (mandátová, volebná a návrhová komisia),
c. prerokúva a schvaľuje predloženú písomnú správu o činnosti, hospodárení s pridelenými
finančnými prostriedkami a stave odbornosti,
d. určuje hlavné ciele a úlohy pre nasledovné obdobie,
e. pre funkčné obdobie stanovené čl. 6 ods. 2 písm. d volí:
i. zloženie rady modelárskej odbornosti,
ii. predsedu modelárskej odbornosti, ktorý sa zvolením stáva zároveň členom prezídia Zväzu,
iii. členov rady odbornosti,
iv. zástupcov modelárskej odbornosti do medzinárodných organizácií, v ktorých je Zväz pre
danú modelársku odbornosť členom,
v. 5 delegátov a jedného náhradníka pre zastupovanie modelárskej odbornosti na valnom
zhromaždení Zväzu.
f. navrhuje:
i. kandidáta na funkciu prezidenta Zväzu,
ii. jedného zástupcu modelárskej odbornosti ako kandidáta do kontrolnej komisie,
g. rozhoduje o vystúpení modelárskej odbornosti zo Zväzu,
5. Konferencia modelárskej odbornosti môže byť mimoriadne zvolaná:
a. na základe uznesenia prezídia Zväzu,
b. na základe uznesenia rady modelárskej odbornosti,
c. ak o zvolanie požiadajú 2/3 plnoletých členov, ktorí majú evidovanú ako aktívnu tú odbornosť tú,
ktorej sa konferencia týka, a zároveň pochádzajú minimálne z 2/3 klubov, ktoré disponujú
mandátmi pre danú modelársku odbornosť.
6. Mimoriadnu konferenciu zvolá prezídium Zväzu, alebo rada modelárskej odbornosti najneskôr do 30 dní
od prijatia uznesenia, alebo doručenia platnej žiadosti.
7. Písomné oznámenie o konaní konferencie adresované predsedom klubov a individuálnym členom zaslané
najneskôr 14 dní pred plánovaným konaním musí obsahovať miesto, dátum, čas konania a návrh
programu.
8. Konferencia sa môže uskutočniť a je uznášania schopná, ak sa jej zúčastnia delegáti a individuálni členovia
disponujúci nadpolovičnou väčšinou mandátov.
9. Pre rozhodnutie o vystúpení zo Zväzu je potrebná 2/3 väčšina všetkých mandátov odbornosti a zároveň
prítomnosť minimálne 2/3 klubov, ktoré disponujú mandátmi pre danú modelársku odbornosť.
10. V prípade, ak nie je možné uskutočniť konferenciu v zmysle čl. 9 ods. 8, konferencia je zrušená a najskôr
po uplynutí 1 hodiny od jej zrušenia môže byť vyhlásená náhradná konferencia so stávajúcim počtom
prítomných delegátov. V takomto prípade nie je možné prerokovať bod týkajúci sa vystúpenia
modelárskej odbornosti zo Zväzu.
Čl. 10
Prezídium
Prezident, viceprezident
1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom Zväzu. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu
Zväzu.
2. Prezídium tvorí:
a. prezident Zväzu,
b. predsedovia rád modelárskych odborností, spomedzi ktorých si prezídium zvolí viceprezidenta
Zväzu.
3. Prezídium Zväzu predovšetkým:
a. vykonáva svoje aktivity vedúce k naplneniu základného poslania a hlavných cieľov Zväzu,
b. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia prijatého na valnom zhromaždení Zväzu,
c. predkladá valnému zhromaždeniu:
i. správu o činnosti a hospodárení za obdobie od ostatného valného zhromaždenia,
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4.

5.

6.

7.

ii. návrhy na úpravu stanov Zväzu,
d. v súlade so všeobecne záväznými predpismi spracúva a schvaľuje akty riadiace činnosť Zväzu,
najmä:
i. normy upravujúce hospodárenie s majetkom a peňažnými prostriedkami Zväzu,
ii. smernice,
iii. úpravu stanov môže prezídium schváliť len v článku 2, ak sa zmení sídlo Zväzu,
e. uskutočňuje výklad stanov a riadiacich aktov Zväzu,
f. rozhoduje o odporúčaniach kontrolnej komisie,
g. určuje výšku členského príspevku, prípadne registračného poplatku nových členov
pre nadchádzajúce obdobie,
h. schvaľuje návrhy na vyznamenania.
Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x ročne, pričom:
a. prezídium je uznášania schopné, ak sa zasadnutia prezídia zúčastní nadpolovičná väčšina členov
prezídia,
b. na rokovaniach rozhoduje väčšina hlasov prítomných členov prezídia, v prípade rovnosti hlasov
je rozhodujúci hlas prezidenta,
c. uznesenia, rozhodnutia a riadiace akty schválené prezídiom sú záväzné pre všetky organizačné
štruktúry a členov Zväzu,
d. všetky správy o činnosti a hospodárení, zápisnice z rokovaní orgánov Zväzu, hodnotenia,
prehľady a návrhy musia byť spracované písomnou formou a zverejnené na webovej stránke
Zväzu.
Pre zabezpečenie potrebnej agendy Zväzu prezídium:
a. menuje a ruší menovanie pre dočasné komisie,
b. môže prizvať nezávislých odborníkov potrebných na riešenie odbornej problematiky súvisiacej
činnosťou Zväzu.
Prezident
a. je štatutárnym zástupcom Zväzu,
b. organizuje, riadi činnosť prezídia a sekretariátu,
c. vykonáva svoju právomoc v zmysle smerníc Zväzu a všeobecne záväzných právnych predpisov,
d. predchádzajúci prezident sa na nasledujúce funkčné obdobie stáva čestným členom prezídia bez
hlasovacieho mandátu.
Viceprezident zastupuje prezidenta v prípade:
a. ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu v plnom rozsahu z objektívnych príčin,
b. ak je prezidentom písomne poverený zastupovaním v stanovenom rozsahu.

Čl. 11
Sekretariát
1.
2.
3.
4.

Sekretariát Zväzu je administratívna a výkonná zložka Zväzu.
O zriadení, personálnom zložení a funkcionalite sekretariátu rozhoduje prezídium Zväzu.
Činnosť sekretariátu riadi prezident Zväzu.
Sekretariát plní najmä nasledovné funkcie:
a. vykonáva rozhodnutia prezídia v jeho mene,
b. vedie evidenciu členov a modelárskych klubov,
c. zabezpečuje ekonomickú agendu Zväzu,
d. priebežne informuje členskú základňu o dianí vo Zväze.
5. Funkcie sekretariátu môžu by zabezpečené:
a. na základe zmluvného vzťahu s treťou stranou,
b. personálnym obsadením sekretariátu; pracovnoprávne vzťahy pracovníkov sekretariátu Zväzu sú
upravené Zákonníkom práce, pracovným poriadkom Zväzu, popisom činností typických na funkciu
a ostatnými súvisiacimi predpismi.
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6. V prípade, ak sekretariát nie je zriadený, alebo ak z objektívnych príčin nemôže vykonávať svoju činnosť,
tak jeho kompetencie preberá prezident Zväzu, prípadne osoba písomne poverená prezídiom na tento
účel.

Čl. 12
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia je trojčlenný nezávislý kontrolný orgán, ktorý:
a. kontroluje dodržiavanie stanov, uznesení a ďalších predpisov Zväzu,
b. kontroluje plnenie rozpočtu a hospodárenie s majetkom Zväzu,
c. kontroluje oblasť členskej evidencie a platenia členských príspevkov,
d. preveruje sťažnosti k činnosti Zväzu a jeho orgánov,
e. preveruje odvolanie sa člena proti rozhodnutiu orgánov Zväzu a odporúča riešenie prezídiu Zväzu,
f. navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov prezídiu, ako aj valnému
zhromaždeniu Zväzu,
g. každoročne vypracúva výročnú správu o činnosti a predkladá ju valnému zhromaždeniu.
2. Členovia kontrolnej komisie si zvolia spomedzi seba svojho predsedu a upovedomia o tom bezodkladne
prezídium Zväzu. Predseda vykonáva funkciu kontrolóra v zmysle §12-14 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
3. Predseda (alebo ním poverený člen kontrolnej komisie) sa zúčastňuje na zasadnutiach prezídia Zväzu bez
hlasovacieho mandátu.
4. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát ročne,
5. Kontrolná komisia má právo vyžiadať prostredníctvom sekretariátu písomnosti pre výkon svojej funkcie.
6. Kontrolná komisia má právo požiadať prezídium o prizvanie nezávislých odborníkov potrebných na
riešenie odbornej problematiky.
7. Po vykonaní kontroly vyhotoví zápis a predloží prezídiu do 15 dní od vykonania kontroly. Zápisnice
z rokovaní, zistenia a návrhy musia byť spracované písomnou formou a zverejnené na webovej stránke
Zväzu.
Čl. 13
Rada modelárskej odbornosti
1. Modelárske odbornosti združené vo Zväze riadia Rady modelárskej odbornosti (ďalej len Rada).
2. Rada na čele s jej predsedom je výkonným orgánom modelárskej odbornosti. Počet a zloženie členov
v Rade schvaľuje konferencia modelárskej odbornosti. Rada riadi modelárske kluby len po stránke
metodicko-odbornej, vo všetkých ostatných otázkach sú kluby riadené Zväzom.
3. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok pričom:
a. Rada je uznášania schopná, ak sa na jej zasadaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov Rady,
b. na rokovaniach rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov Rady, v prípade rovnosti hlasov je
rozhodujúci hlas predsedu Rady.
4. Rada vo svojej činnosti:
a. odborne a metodicky riadi svoju odbornosť v modelárskych kluboch,
b. zabezpečuje plnenie úloh prijatých vyššími orgánmi Zväzu,
c. spracuje po svojom zvolení písomne program činnosti na celé funkčné obdobie a predloží ho
prezídiu,
d. každoročne písomne spracováva správu o činnosti a hospodárení odbornosti, ktorú predkladá
prezídiu Zväzu,
e. predkladá písomnú správu za celé funkčné obdobie konferencii modelárskej odbornosti,
f. tvorí a schvaľuje národné stavebné a súťažné pravidlá a bezpečnostné predpisy,
g. podieľa sa na tvorbe a presadzovaní medzinárodných športových pravidiel pre modelárov a ich
aplikácie na území Slovenska,
h. schvaľuje účasť reprezentantov na vrcholových športových modelárskych podujatiach,
i. navrhuje nomináciu osôb, ktorí majú byť zaradení do zoznamu medzinárodných rozhodcov za
Slovenskú republiku,
j. v spolupráci s modelárskymi klubmi navrhuje zaradenie vybraných súťaží do kalendára
medzinárodných športových akcií,
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k. schvaľuje kalendár domácich súťaží na príslušný rok,
l. zvoláva riadnu konferenciu modelárskej odbornosti,
m. rozdeľuje pridelené finančné prostriedky v rámci odbornosti a informuje členskú základňu
odbornosti o ich výške a spôsobe využitia,
n. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z postavenia rady odbornosti.
5. Rada pre zefektívnenie činnosti odbornosti a za účelom dosiahnutia lepších športových výkonov môže:
a. vytvárať a rušiť sekcie modelárskej odbornosti (napr. združujúce modelárov príbuzných kategórií),
ustanoviť vedúcich sekcií,
b. menovať trénera odbornosti,
c. vytvárať a rušiť odborné komisie, ustanoviť vedúcich komisií.
6. Kritériom výberu a menovania kandidáta do pozície vedúceho sekcie a trénera odbornosti je jeho
prirodzená autorita, odbornosť a praktické skúsenosti s prihliadnutím na jeho organizačné schopnosti.
7. Vedúci sekcie a tréner odbornosti spravidla:
a. je prizývaný na rokovanie rady odbornosti,
b. každoročne vyhodnocuje stav, spracúva prehľad dosiahnutých športových výsledkov (až na
jednotlivca), ktoré písomne predkladá rade odbornosti ako podklad k jej správe o činnosti,
c. v spolupráci s radou odbornosti je nápomocný pri rozvoji a výkonnostnom raste športovcov, ako aj
organizovaním špecificky zameraných sústredení,
d. priebežne informuje modelársku verejnosť o prijatých zmenách v medzinárodných športových
pravidlách pre oblasť jeho pôsobenia, organizuje školenia k výkladu pravidiel pre súťažiacich a
rozhodcov,
e. v prípade potreby navrhuje rade odbornosti zmeny a doplnky súčasných športových pravidiel a
pri vzniku novej obdobnej modelárskej kategórie dočasné pravidlá,
f. stanovuje podmienky na zaradenie športovcov do širšieho reprezentačného výberu,
g. navrhuje a predkladá rade odbornosti na schválenie výber reprezentantov na kontinentálne
majstrovstvá alebo majstrovstvá sveta,
h. v prípade výjazdu, ak nie je určené inak, vykonáva i funkciu vedúceho reprezentačného
družstva a stará sa aj o materiálno-technické zabezpečenie na podujatí,
i. plní ďalšie úlohy stanovené radou odbornosti.
Čl. 14
Modelársky klub
1. Modelársky klub je základná organizačná jednotka , ktorá združuje modelárov - jednotlivcov.
2. Mimo Zväzu jedná vždy svojim menom. Modelársky klub má pridelené registračné číslo, ktoré používa pri
komunikácii s orgánmi Zväzu. Pre rozlíšenie sa odporúča, aby názov klubu obsahoval aj termín
MODELÁRSKY KLUB prípadne MODEL KLUB. Okrem názvu sa odporúča označiť aj príslušnosť k
prevládajúcej odbornosti v klube – letecký, lodný a pod., na rýchle rozlíšenie aj názov miesta sídla –
Bratislava, Mikuláš, Šaľa a pod. a v prípade viacerých miestnych klubov špecifický názov – Delfín,
Istropolitana a pod.
3. Modelársky klub je registrovaný vo Zväze iba v jednej odbornosti s minimálnym počtom troch členov
starších ako 18 rokov. V klube sa môžu združovať členovia jednej alebo viacerých odborností.
4. Modelárske kluby po odbornej a metodickej stránke riadi Rada modelárskej odbornosti zvolená na
konferencii modelárskej odbornosti.
5. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza klubu. Koná sa podľa potreby, najmenej raz za rok a zvoláva
ju predseda po dohode s radou klubu, pokiaľ vlastné stanovy klubu neurčujú inak.
6. Pokiaľ nie je v stanovách modelárskeho klubu určené inak:
a. členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina plnoletých členov,
b. v prípade, ak nie je možné uskutočniť členskú schôdzu z dôvodu uznášania schopnosti v zmysle čl.
14 ods. 6. písm. a., schôdza je zrušená a môže byť vyhlásená náhradná schôdza so stávajúcim
počtom prítomných členov.
7. Modelársky klub:
a. organizuje rozvoj modelárstva,
b. z poverenia Zväzu usporadúva domáce a medzinárodné súťaže, organizuje klubové súťaže,
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výstavy a propagačné akcie s modelárskou náplňou,
c. spolupracuje s odbornými klubmi a organizáciami v zahraničí,
d. hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami a hmotným a nehmotným majetkom za
podmienok stanovených vo všeobecne záväzných normách.
e. deleguje jedného zástupcu na konferenciu tých modelárskych odborností, v ktorých eviduje
aktívnu odbornosť svojich členov.
Čl. 15
Práva a povinnosti členov, klubov a orgánov Zväzu.
Právna subjektivita
1. Každý člen Zväzu starší ako 18 rokov má právo voliť, byť volený a zastávať funkciu na ktorú je viazaná
hmotná zodpovednosť.
2. Funkcie vo Zväze môžu zastávať len osoby bezúhonné, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky.
3. Každý člen má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Zväzom.
4. Každý člen má právo podávať ústne a písomné návrhy a námietky k činnosti Zväzu.
5. Každý člen, orgán a klub má právo obracať sa ku ktorémukoľvek klubu a orgánom Zväzu s námetmi,
pripomienkami a kritikou, ktorých podávanie sa riadi osobitným predpisom. Príslušný klub a orgán Zväzu
je povinný tieto pripomienky a námety vybaviť do 30 dní.
6. Každý člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov Zväzu:
a. Odvolanie podáva člen do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Pokiaľ sa člen v stanovenom
termíne neodvolá, rozhodnutie je právoplatné a účinné.
b. Odvolanie voči rozhodnutiu sa podáva písomne na kontrolnú komisiu Zväzu; ak odvolanie podáva
člen kontrolnej komisie, adresuje ho priamo prezídiu.
c. Kontrolná komisia preskúma dôvody odvolania a do 15 dní spracuje odporúčanie riešenia
prezídiu.
d. Prezídium na svojom najbližšom zasadaní, najneskôr však do 15 dní, odporúčanie kontrolnej
komisie prerokuje, zhodnotí, posúdi materiály týkajúce sa odvolania a vydá konečné rozhodnutie.
e. Odvolanie nemá odkladný účinok.
7. Ak člen Zväzu považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa
stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže podať podnet na
príslušný súd.
8. Členovia Zväzu, kluby a orgány zväzu majú právo používať symboliku Zväzu (vlajku, zástavu, znak,
odznak).
9. Povinnosťou členov klubov a individuálnych členov je:
a. platiť Zväzu členské príspevky na príslušný kalendárny rok,
b. riadiť sa stanovami, smernicami Zväzu a pokynmi prezídia Zväzu, ktoré riadia hospodársku
činnosť Zväzu,
c. hospodárne zaobchádzať so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami Zväzu,
d. čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie vo Zväze,
e. jednať v prospech Zväzu,
f. chrániť dobré meno Zväzu,
g. propagovať základné zásady modelárstva a súťaživosť v zmysle Fair - play.
11. Pri komunikácii je v rámci Zväzu elektronická komunikácia rovnocenná písomnej korešpondencii
v papierovej podobe, okrem prípadov, kedy si charakter úkonu vyžaduje doručenie písomnosti s poštovou
doručenkou.
12. Právnu subjektivitu vo Zväze majú:
a. Zväz ako celok,
b. modelárske kluby Zväzu,
c. individuálni členovia Zväzu starší ako 18 rokov.
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Čl. 16
Zväzové ocenenia
1. Za aktivitu, športové výsledky, zásluhy vo výchove mládeže a zásluhy o rozvoj Zväzu, môže Zväz udeľovať
jednotlivcom i kolektívom zväzové ocenenia a vyznamenania.
2. Postup pri udeľovaní ocenení upravuje smernica Zväzu - osobitný predpis.
Čl. 17
Disciplinárne konanie
1. Za neplnenie povinností, porušenie stanov, porušenie medzinárodných pravidiel, ktoré sa Zväz zaviazal
dodržiavať, za hrubú nedisciplinovanosť znevažujúcu dobré meno Zväzu, za nedodržanie bezpečnostných
predpisov, môžu orgány Zväzu svojmu členovi alebo funkcionárovi uložiť tieto disciplinárne opatrenia:
a. ústne napomenutie,
b. písomné pokarhanie,
c. odvolanie z funkcie,
d. zákaz reprezentácie,
e. pozastavenie športovej činnosti,
f. vylúčenie.
2. Postup pri disciplinárnom konaní upravuje smernica Zväzu – osobitný predpis.
3. Člen Zväzu, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa čl. 17 odst. 1. písm. f, môže jeden krát
požiadať prezídium Zväzu o znovuprijatie za člena, najskôr však po uplynutí troch rokov odo dňa
konečného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia.
4. Člen Zväzu, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa čl. 17 odst. 1. písm. c až e, nemôže počas
trestu kandidovať, byť zvolený a vykonávať funkciu v orgánoch Zväzu.
Čl. 18
Boj proti dopingu, manipulácii priebehu a výsledku súťaží a negatívnym javom v športe
1. Zväz sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z
medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
2. Akékoľvek porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu, ako aj manipulácia priebehu a
výsledkov súťaží sú považované za závažné disciplinárne previnenia, za ktoré je ukladané disciplinárne
opatrenie v zmysle čl.17 ods. 1 písm. c až f.

Čl. 19
Zásady hospodárenia
1. Zväz sa pri hospodárení riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Povinnosťou všetkých organizačných zložiek Zväzu a orgánov Zväzu je čo najhospodárnejšie využívať a
chrániť majetok Zväzu.
3. Správcom hnuteľného a nehnuteľného majetku Zväzu je generálny sekretár Zväzu. Spravovaný
hnuteľný majetok nesmie odpredať alebo založiť bez súhlasu prezídia. Nehnuteľný majetok môže byť
prenajímaný iba so súhlasom prezídia. Na účinnosti zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného
majetku Zväzu je potrebné schválenie 2/3 väčšiny všetkých delegátov valného zhromaždenia Zväzu.
4. Majetkové a finančné zdroje Zväzu tvoria:
a. členské príspevky,
b. klubové príspevky,
c. dotácie a príspevky štátu,
d. výnosy zo športových a spoločenských akcií Zväzu,
e. príspevky a dary sponzorov, prispievateľov a iných platcov vrátane zahraničných,
f. výnosy z prenájmu,
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g. výnosy z reklám,
h. výnosy z podnikateľskej činnosti na základe živnostenského listu alebo zriadenej obchodnej
činnosti, kde Zväz je majiteľom, alebo spolumajiteľom,
i. iné zdroje.
5. Spoločný majetok Zväzu je nedeliteľný, pokiaľ o tejto skutočnosti nerozhodne Valné zhromaždenie 2/3
väčšinou všetkých delegátov inak,
6. O hospodárení s financiami, prerozdeľovaní financií, použití dotácií, členských príspevkov a iných zdrojov
rozhoduje prezídium o čom informuje členskú základňu.
7. Majetkové a finančné vzťahy:
a. modelárske kluby mimo Zväzu jednajú vždy svojím menom,
b. vzťahy medzi modelárskym klubom a Zväzom riešia smernice schválené prezídiom Zväzu,
c. za záväzky modelárskych klubov a individuálnych členov jednajúcich svojím menom Zväz
neručí,
d. majetok získaný z finančných zdrojov podľa čl.19 odst. 4 je majetkom Zväzu a v prípade
likvidácie bude vysporiadaný,
e. majetok modelárskeho klubu získaný vlastnou činnosťou je majetkom klubu,
f. majetok v užívaní modelárskeho klubu získaný z dotácie Zväzu zostáva majetkom Zväzu,
g. modelárske kluby musia pri zániku vysporiadať majetok získaný z dotácii Zväzu so Zväzom,
h. vzťahy tu neuvedené budú riešené podľa potreby vždy písomnou dohodou s príslušnými osobami
podľa všeobecne platných predpisov.
Čl. 20
Záverečné ustanovenia
1. Výklad týchto stanov, výklad všetkých noriem prijatých orgánmi Zväzu, ako aj riešenie náležitostí, ktoré
nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva prezídium Zväzu.
2. Tieto stanovy sú platné odo dňa schválenia valným zhromaždením Zväzu 23.03.2019 v Banskej
Bystrici. Účinnosť nadobúdajú dňom oznámenia úprav na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
3. Zmena stanov zaregistrovaných MV SR vzatá na vedomie dňa 28. januára 2015 pod číslom VVS/1-900/90711-5 strácajú svoju platnosť dňom schválenia týchto stanov.
V Banskej Bystrici
Dňa 23.03.2019
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