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Zápis 
z mimoriadnej konferencie letecko-modelárskej odbornosti ZMoS 

konanej dňa 17.11.2018 v Liptovskom Mikuláši 

Prítomní: Viď prílohu – Prezenčná listina. 

Program: 

1. Otvorenie; 
2. Voľba pracovných komisii (mandátovej komisie, návrhovej komisie, predsedníctva 

konferencie, zapisovateľa a overovateľa zápisu); 
3. Správa mandátovej komisie; 
4. Hlasovanie o programe; 
5. Správa predsedu Rady LeM; 
6. Diskusia; 

Ako ťažiskové sú do diskusie navrhnuté nasledovné témy: 
a. Budúcnosť pôsobenia LeM v rámci ZMoS; 
b. Scenáre možného vývoja postavenia a samotnej existencie ZMoS; 

7. Hlasovanie o vystúpení a o podmienkach vystúpenia odbornosti zo ZMoS (potrebná 2/3 
väčšina prítomných mandátov); 

8. Voľba predsedu Rady LeM – člena Prezídia ZMoS; 
9. Voľba členov Rady LeM; 
10. Voľba delegátov na Valné zhromaždenie ZMoS (vrátane náhradníkov); 
11. Voľba kandidáta na Prezidenta ZMoS; 
12. Voľba kandidáta do Kontrolnej komisie ZMoS; 
13. Voľba kandidáta do Likvidačnej komisie ZMoS (pre prípad zániku ZMoS formou likvidácie); 
14. Správa mandátovej komisie o výsledkoch hlasovaní; 
15. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia; 
16. Ukončenie. 

 
Priebeh konferencie: 
 
K bodu 1: 

 
Zasadnutie otvoril Ľubomír Krupár, o 10:00 privítaním prítomných, pričom ich oboznámil 
s programom konferencie. 
Zúčastnený si uctili pamiatku nedávno zosnulého, dlhoročného predsedu ZMoS, p.Šulca. 

 
K bodu 2: 

 
Do pracovných komisii boli navrhnutí nasledovní účastníci konferencie: 
 do predsedníctva konferencie: Ľubomír Krupár, Andrej Molčányi a Jaroslav Košťan,  

pričom predsedať konferencii bude: Andrej Molčányi; 
 
Výsledky hlasovania: ZA  362 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov.  
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 do mandátovej a volebnej komisie: Attila Csontos a Juraj Bačiak;  
 

Výsledky hlasovania: ZA  362 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov.  
 
 do návrhovej komisie: Marián Jurkovič a Vladimír Švec;  

 
Výsledky hlasovania: ZA  357 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 5 mandátov.  
 
 za zapisovateľa: Ivan Svetlík;  

 
Výsledky hlasovania: ZA  358 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 4 mandátov.  
 
 a za overovateľa zápisu: Marián Jurkovič a Vladimír Švec. 

 
Výsledky hlasovania: ZA  357 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 5 mandátov.  
 

 

 
K bodu 3: 

 
Mandátová a volebná komisia prezentovala, že: 
 konferencia leteckých modelárov ZMoS má ku dňu konania celkovo 401 platných mandátov, 

čo zodpovedá počtu plnoletých členov s aktívnou odbornosťou letecké modelárstvo; 
 na konferencii sú prítomní zástupcovia klubov a individuálny členovia disponujúci spolu 362 

mandátmi, čo zodpovedá 90,27% a teda konferencia je uznášaniaschopná nadpolovičnou 
väčšinou mandátov.  

 
Poznámka: Keďže sa v priebehu bodu 5 programu, dostavil na konferenciu ešte jeden 

zástupca klubu (disponujúci 7 mandátmi), tak komisia dodatočne upresnila, že 
počnúc hlasovaním o bode 7 disponuje konferencia 369 mandátmi, čo zodpovedá 
92,02% uznášaniaschopnosti. 

 
K bodu 4: 

 
Predseda konferencie Andrej Molčányi vyzval prítomných, či majú pripomienky k programu 
konferencie a následne dal o ňom hlasovať: 
 
Výsledky hlasovania: ZA  362 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov. 
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K bodu 5: 
 

Predseda Rady LeM Ľubomír Krupár predniesol správu, v ktorej uviedol, že: 
 informoval o činnosti RLeM od poslednej konferencie; 
 po vstupu leteckých modelárov do SNA ochabuje činnosť Prezídia ZMoS; 
 informácia o financovaní, v súčasnosti nie je dostupná informácia o čerpaní finančných 

prostriedkov; 
 informácia o zmene stanov ZMoS, dôvody zmien, boli prijaté stanovy, ktoré nespĺňajú 

očakávania LeM, nespĺňajú požiadavky zákona o športe ; 
 ďalšie pôsobenie LeM v štruktúrach ZMoS; 
 informácia o probléme budova ZMoS; 
 RLeM pod ZMoS stratila možnosť ovplyvňovať odborné procesy v LeM športe; 
 LeM nemali a nemajú záujem „ZMoS“ zrušiť; 
 informácie o neplnení základných povinností ZMoS ako športovej organizácie; 
 podozrenie z, že stále viac vystupuje do popredia snaha neletových odborností ZMoS , 

„vyšachovať“ Le a Ra Modelárov z ich podielu na spoločnom majetku. ; 
 najpodstatnejšie na dnešnom rokovaní prediskutovať a prijať jednotné stanovisko  

k jedinému problému – spoločný majetok; 
 zníženie počtu členov rady LeM na 3 osoby; 
 zotrvanie LeM v štruktúrach ZMoS, iba z dôvodu evidencie, bez akejkoľvek športovej činnosti 

je neprípustné . 
 
K bodu 6: 

 
Predseda konferencie Andrej Molčányi otvoril diskusiu, pričom na jej začiatku uviedol, že: 

 zhrnul činnosť ZMoS za ostatné obdobie: 
 nakoľko ZMoS nezískal štatút národného športového zväzu, nie sú mu zo zákona prideľované 

príspevky ako uznanému športu, môže sa však vo výzvach uchádzať o pridelenie štátnej 
dotácie – o tie však pre tento rok nepožiadal; 

 jediným príjmom Zväzu v tomto roku sú teda členské od klubov a individuálnych členov (cca 
vo výške 6.700 Eur) a nájomné od užívateľov prenajatých priestorov v budove Zväzu 
v Dunajskej Strede (cca vo výške 30.700 Eur k 31.10.2018).  

 na webovej stránke Zväzu sú uvedené staré, neúplné ba dokonca i nepravdivé informácie – 
do uznesenia je potrebné zapísať požiadavku na pravidelnú, úplnú a pravdivú aktualizáciu 
informácii. 

 od 1.3.2018 nemá Zväz Sekretára, nakoľko pán Košťan podal výpoveď – agendu zanechal na 
Zväze; 

 v máji 2018 ukončil prácu pre Zväz správca budovy p. Pente – výpoveďou pracovnej zmluvy 
na vlastnú žiadosť; 

 od júna 2018 vykonáva správu budovy p. Andruch ako SZČO a p. Botka vykonáva funkciu 
kuriča formou dohody na báze sezónnych prác; 

 kompetencie Sekretára automaticky prebral Prezident Zväzu – ako jediný štatutár; 
 ten však svoje aktivity tento rok výrazne obmedzil – kvôli vážnym zdravotným problémom; 
 výkonom funkcie však žiaľ nepoveril (aj keď na to má v zmysle Stanov právo) Viceprezidenta; 
 ten medzičasom na funkciu člena Prezídia a teda i Viceprezidenta abdikoval na ostatnej 

Konferencii LoM – čiže Zväz nemá momentálne už ani Viceprezidenta; 
 Prezídium tento rok ešte ani raz nezasadalo, i keď k jeho zvolaniu bol Prezident viacnásobne 

vyzvaný členmi Prezídia, a túto povinnosť ukladajú Prezídiu i samotné Stanovy Zväzu – je 
potrebné ho bezodkladne zvolať a zaviesť túto požiadavku do uznesenia; 
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 Prezídium doposiaľ vôbec nesplnilo niektoré body uznesenia z VZ konaného dňa 16.12.2017 
v Banskej Bystrici:  
- do dnešného dňa nebolo vykonané podanie zmenených Stanov na MV SR (písomne overené 
z registra o.z.). Čiže stále platia Stanovy z 28.01.2015! 
- na WEB-ovej stránke Zväzu neboli zverejnené účtovné uzávierky tak ako bolo 

požadované; 
- neboli vyplatené priznané odmeny reprezentantov RaM za výsledky dosiahnuté v r. 2016; 
- za účelom zistenia technického stavu budovy Zväzu v Dunajskej Strede bol síce vykonaný 

máji odborný posudok, no o jeho záveroch nie je nič známe ani Prezídiu ani KK; 
- za účelom zistenia ceny majetku Zväzu bol síce vypracovaný súdno-znalecký posudok, 

ktorý stanovil jeho výšku vo výške 750.000 Eur – Prezídium a ani KK však o tomto kroku 
oficiálne neboli informované a táto informácia prenikla len neoficiálne z Konferencie 
LoM, ktorá sa konala pred troma týždňami (posudok vypracovala Ing. Katarína 
Prokopčáková – znalkyňa z oboru stavebníctva); 

- stav analýzy nákladov a výnosov z budovy tiež nie je Prezídiu a ani KK oficiálne známa. 
Preto je potrebné uviezť požiadavku na splnenie uznesenia VZ v uznesení tejto konferencie; 

 celý tento rok pretrváva stav nečinnosti ako i neinformovanie o situácii vo Zväze smerom 
k členskej základni ako i orgánom Zväzu akým sú predsedovia odbornosti a KK; 

 ak nebude Prezídium konať (plniť si svoje povinnosti zakotvené v Stanovách), môže to vyústiť 
až do podania predbežného opatrenia na súde s návrhom na likvidáciu Zväzu a výmaz o.z. 
z registra MV RS; 

 jednou  z možností ako sa pokúsiť vyriešiť túto patovú situáciu bolo zvolanie tejto 
mimoriadnej Konferencie LeM odbornosti a o.i. navrhnúť na nej na funkciu Prezidenta 
nového kandidáta; 

 keďže Konferenciu nezvolalo Prezídium, tak bola využitá možnosť (v zmysle Stanov) zvolať ju  
prostredníctvom Rady odbornosti, ktorá jej zvolanie schválila elektronickým hlasovaním; 

 nakoľko Zväz disponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov (k 31.10.2018 bolo 
na účte cca 14.500 Eur), tak úhrada nákladov spojených s konaním tejto Konferencie 
(cestovné náklady, náklady na stravu ako i prenájom priestorov) bude predložená 
Prezidentovi (t.j. štatutárovi Zväzu) k bezodkladnej úhrade (najneskôr do 14 dní od 
predloženia dokladov) – prosím zapísať do uznesenia; 

 nasledovať by malo konanie VZ Zväzu, na ktoré pôjdu o.i. i piati delegáti za našu odbornosť, 
ktorých si tu musíme zvoliť a ktorý budú spolu s Predsedom našej odbornosti mať hlasovacie 
právo na ňom; 

 VZ zvoláva Prezídium a preto bude teraz rad na ňom, kedy ho zvolá – je potrebné uviezť 
požiadavku na jeho zvolanie v uznesení; 

 Ďalej prezentoval ako vidí budúcnosť pôsobenia LeM v rámci ZMoS: 
 uviedol možné scenáre vývoja: zotrvanie v ZMoS ako doposiaľ / odstúpenie bez akýchkoľvek 

nárokov / odstúpenie s vopred definovaným vysporiadaním / likvidácia a vysvetlil výhody ako 
i nevýhody jednotlivých alternatív; 

 poukázal na alternatívy a právne dôsledky hlasovania o výstúpení  LeM odbornosti zo ZMoS a 
jeho podmienkach; 

 navrhol aby do uznesenia tejto konferencie bolo zapísané odporúčanie voči nadriadeným 
orgánom Zväzu (VZ a Prezídiu), aby prijali rozhodnutia a následne i konali v prospech 
vyhovenia požiadavkám vyplývajúcim z tejto Konferencie. Za týmto účelom je potrené 
intenzívne rokovať s jednotlivými odbornosťami a zohľadňovať ich oprávnené nároky; 

 poukázal na potrebu zotrvania klubov ako i individuálnych členov LeM odbornosti 
v štruktúrach ZMoS i pre nasledujúce obdobie. 

 
Do diskusie sa postupne zapojil: Fabian, Kačala, Chyba, Csontos, Jurkovič, Bachraty  
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 vyjadrili názor na zotrvanie alebo opusteniie LeM štruktúry ZMoS; 
 požiadavky na informácie o činnosti ZMoS, financovanie ZMoS; 
 spôsob vysporiadania z majetkom ZMoS a podiel LeM n majetku ZMoS: 

o predaj majetku , cez Valné zhromaždenie(VZ) 
o zachovanie súčasného stavu, prenájom majetku ZMoS 
o vystúpenie LeM zo  ZMoS + dohoda s ostatnými odbornosťami 
o zrušenie ZMoS cez VZ, následný predaj majetku 
o likvidácia majetku ZMoS pomocou právnikov 
o výmaz občianskeho združenia 
o rokovať z ostatnými odbornosťami o rozdelení/predaní majetku a/alebo 

zrušení/zachovaní ZMoS 
 
 
K bodu 7: 

 
Predseda konferencie Andrej Molčányi dal hlasovať o vystúpení a podmienkach vystúpenia LeM 
odbornosti zo ZMoS v nasledovnom znení: 

„Letecko-modelárska odbornosť vystupuje zo Zväzu modelárov Slovenska.“ 
 
Výsledky hlasovania: ZA  0 mandátov; 
    PROTI  369 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov. 
 
Poznámka: Keďže pre platnosť tohto hlasovania je potrebná 2/3 väčšina prítomných 

mandátov, tak z výsledkov hlasovania vyplýva, že táto podmienka nebola splnená. 
 
K bodu 8: 

 
Za predsedu Rady LeM bol navrhnutý jej doterajší predseda Ľubomír Krupár. 
 
Výsledky hlasovania: ZA  368 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 1 mandátov. 

 
K bodu 9: 

 
Za členov Rady LeM boli navrhnuté nasledovné osoby: 

  pre kategóriu voľné modely  Vladimír Zvalený st.; 
  pre kategóriu upútane modely  Attila Csontos; 
  pre kategóriu rádiom riadené modely Juraj Bartek. 
 
Rada teda bude mať od teraz troch členov. 
 
Výsledky hlasovania: ZA  350 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 19 mandátov. 

 
K bodu 10: 

 
Za delegátov LeM na valné zhromaždenie boli navrhnuté nasledovné osoby: 
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     Juraj Dudáš st.; 
     Jaroslav Košťan; 
     Vladimír Zvalený st.; 
     Juraj Bačiak; 
     Andrej Molčányi; 
  pričom za náhradníkov boli navrhnuté nasledovné osoby: 
     Bohuslav Haluška; 

Ladislav Jakubčo. 
 
Výsledky hlasovania: ZA  369 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov. 

 
K bodu 11: 

 
Za kandidáta na post Prezidenta ZMoS bol navrhnutý Jaroslav Košťan. 
 
Výsledky hlasovania: ZA  368 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 1 mandátov. 

 
K bodu 12: 

 
Za kandidáta na post člena Kontrolnej komisie ZMoS bol navrhnutý Andrej Molčányi. 
 
Výsledky hlasovania: ZA  369 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov. 

 
K bodu 13: 

 
Za kandidáta na post člena Likvidačnej komisie (pre prípad zániku ZMoS formou likvidácie) bol 
navrhnutý Andrej Molčányi. 
 
Výsledky hlasovania: ZA  369 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov. 

 
K bodu 14: 

 
Člen mandátovej a volebnej komisie Attila Csontos prezentoval výsledky hlasovania 
k jednotlivým bodom programu: 
 Hlasovanie o voľbe pracovných komisii bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov; 
 Hlasovanie o programe konferencie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov; 
 Hlasovanie o vystúpení a o podmienkach vystúpenia LeM odbornosti zo ZMoS NEbolo 

schválené dvojtretinovou väčšinou hlasov; 
 Hlasovanie za predsedu Rady LeM bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov; 
 Hlasovanie za členov Rady LeM bolo schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov; 
 Hlasovanie za delegátov LeM na valné zhromaždenie ZMoS bolo schválené nadpolovičnou 

väčšinou hlasov; 
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 Hlasovanie za kandidáta na post Prezidenta ZMoS bolo schválené nadpolovičnou väčšinou 
hlasov; 

 Hlasovanie za kandidáta na post člena Kontrolnej komisie ZMoS bolo schválené 
nadpolovičnou väčšinou hlasov; 

 Hlasovanie za kandidáta na post člena Likvidačnej komisie ZMoS bolo schválené 
nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

 
Záverom ešte uviedol, že voľby prebehli v súlade s príslušnými ustanoveniami platných Stanov 
ZMoS a osvedčil platnosť výsledkov volieb v mene celej komisie. 
 

K bodu 15: 
 
Člen návrhovej komisie Marián Jurkovič predniesol návrh uznesenia mimoriadnej konferencie 
LeM v nasledovnom znení a následne ju predložil k hlasovaniu: 
 

A/ Berie na vedomie 
 

- Správu mandátovej a volebnej komisie 
- Správu predsedu Rady LeM 

 

      B/ Schvaľuje 

- Zloženie pracovných komisií 
- Program mimoriadnej konferencie 
- Rozhodnutie o nevystúpení LeM zo ZMoS 
- Zvolenie predsedu Rady LeM 
- Zvolenie členov Rady 
- Zloženie delegátov na VZ 
- Kandidáta na post Prezidenta ZMoS 
- Kandidáta na posť člena KK 
- Kandidáta na posť člena likvidačnej komisie v prípade rozhodnutia o zániku ZMoS VZ 

 
 

C/ Ukladá 

- Delegátom VZ presadzovať rozhodnutia pre riešenie danej situácie v prospech LeM 
vyplývajúce z rokovania mimoriadnej konferencie na VZ 
     Zodpovedný:   nominovaní delegáti na VZ            Termín:   konanie VZ 
 

D/ Doporučuje 

- Prezídiu ZMoS zvolať zasadanie Prezídia, doriešiť ekonomické otázky činnosti Zväzu 
a zvoliť si zo svojich radov viceprezidenta 
     Zodpovedný:   Prezident ZMoS                            Termín:   bezodkladne 

- Prezídiu splniť všetky body uznesenia VZ konaného dňa 16.12.2017 v B. Bystrici 
a informovať o ich plnení všetkých členov Prezídia, ako i KK 
     Zodpovedný:   Prezídium                                       Termín:   bezodkladne 

- Prezídiu zvolať Valné zhromaždenie 
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     Zodpovedný:   Prezídium                                        Termín:   v tomto roku 
- Prezídiu pravidelnou aktualizáciou internetovej stránky zabezpečiť pravdivú a úplnú 

informovanosť členskej základne 
     Zodpovedný:   Prezident ZMoS                              Termín:  priebežne 

- Prezídiu do konania VZ spracovať a zverejniť finančnú účtovnú uzávierku, ako 
i odhadovanú cenu majetku Zväzu 
     Zodpovedný:   Prezident ZMoSu                            Termín:  v texte 

- Prezídiu uhradiť náklady spojené s konaním tejto konferencie – cestovné náklady 
účastníkom, náklady na stravu a prenájom priestorov 
     Zodpovedný:   Prezident ZMoS                              Termín:  do 14 dní od predloženia                                  

dokladov 
- Najvyšším orgánom Zväzu – VZ a Prezídiu, aby prijali rozhodnutia a následne konali 

v prospech vyhovenia požiadavkám vyplývajúcich z tejto konferencie                                                                                                            
 

 
 
 
Výsledky hlasovania: ZA  369 mandátov; 
    PROTI  0 mandátov; 
    ZDRŽAL SA 0 mandátov. 

 
Konferencia schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov uznesenie mimoriadnej konferencie 
letecko-modelárskej odbornosti Zväzu modelárov Slovenska. 
 

K bodu 16: 
 
Zasadnutie ukončil Andreja Molčányi, o 14:13 poďakovaním prítomným, za ich účasť. 

 
Prílohy: 1x Prezenčná listina; 
  1x Zloženie pracovných komisii; 
  1x Zoznam zvolených kandidátov. 
 
 

Zapísal: Ivan Svetlík, dňa 17.11.2018     
 
 
Overil: Marián Jurkovič a Vladimír Švec, dňa 17.11.2018 
 


