
Zápis z Konferencie odbornosti raketových modelárov ZMoS. 
Prievidza 8.4.2017 

 
 Konferencia raketových modelárov bola zvolaná v zmysle stanov ZMOS ako riadna konferencia. 
. 
 
Po prezentácii účastníkov v počte 11 delegátov(7 zástupcov klubov a 4 individuálnych  členov), čo reprezentuje 
65 mandátov z celkových 75 možných mandátov za 9 pozvaných klubov a 5 individuálnych členov na Slovensku. 
 
1. Člen rady RRM Peter Matuška  otvoril konferenciu, privítal delegátov a hostí konferencie. 

 
2. Peter Matuška  predniesol návrh programu konferencie ktorý bol  nasledovne schválený: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu konferencie 
3.    Schválenie volebného poriadku  
4.    Voľba pracovného predsedníctva  
5.    Voľba mandátovej a volebnej komisie   
6.    Správa mandátovej komisie  
7.    Voľba zapisovateľa zápisnice z konania konferencie  
8.    Voľba overovateľa zápisnice z konania konferencie  
9.    Voľba návrhovej komisie  
10.  Správa o činnosti RRM za predchádzajúce volebné obdobie  
11.  Diskusia  
12.  Prestávka  
13.  Reprezentácia 2017 
14.  Voľba predsedu RRM  
15.  Voľba členov RRM + štátny tréner 
16.  Voľba delegáta CIAM-FAI  
17.  Voľba delegátov na valné zhromaždenie ZMoS 
18.  Voľba kandidáta za člena kontrolnej komisie ZmoS 
19.  Informácia o pripravovanom začlenení RM a LM do SNA  
20.  Rôzne 
21.  Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb 
22.  Správa návrhovej komisie 
23.  Schválenie uznesenia z konferencie RRM  
24.  Záver 
 

3.    Schválenie volebného poriadku:  
        Konferencia schválila nasledujúci spôsob voľby.  
        a - konferencia bude hlasovať o každom kandidátovi zvlášť a verejne 
        b - zvolený bude kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov od prítomných delegátov,  ktorí  
             sú oprávnení voliť 
 
4. Do pracovného predsedníctva boli zvolení: Michal Žitňan , Peter Matuška, Norbert Žemla     
 
5. Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení: Simon Bolfa, Vasil Pavljuk, Milan Javořík 
 
6. Mandátová a volebná komisie skonštatovala, že Konferencia raketových modelárov bola zvolaná v súlade so 
stanovami ZMoS a je uznášania schopná nakoľko prítomní delegáti disponujú   86,6% mandátmi (príloha- 
prezenčná listina ) 
 
7. Za zapisovateľa  bol zvolený:  Peter Matuška  
 
8. Za overovateľa zápisnice boli zvolení: Norbert Žemla 
 
9. Do návrhovej komisie boli zvolení: Miodrag Pelagič, Štefan Buraj, Vladimír Švec 
 
 
10. Správu o činnosti RRM za volebné obdobie predniesol  Michal Žitňan.  ( príloha zápisu) 



 
11.  Diskusia. 
 
Vasil Pavljuk  otvoril tému prekladu pravidiel FAI raketových modelárov  do Slovenského jazyka.  Delegáti 
vyjadrili súhlas s potrebou prekladu. Na to sa prihlásil p. Jiří Kuna a navrhol že on vykoná základný preklad do 
Slovenského jazyka. K iniciatíve sa pripojil p. Zoran Pelagič a povedal že on potom vykoná odbornú korekciu 
prekladu.  
 
Michal Žitňan informoval prítomných že rada zabezpečila pre sezónu 2017 10ks výškomerov s príslušenstvom 
z vlastných zdrojov.  
 
Vasil Pavljuk pripomenul že v Októbri 2017 končí platnosť rozhodcovských preukazov v odbornosti RM 
a navrhol aby konferencia schválila konanie nového školenia rozhodcov. Na to reagoval Michal Žitňan  
a informoval prítomných že táto činnosť spadá do kompetencie novo zvolenej rady RM.  
 
 
 
12. Prestávka – po diskusii nasledovala prestávka na obed. 
 
 
13. Reprezentácia 2017: 
 
Michal Žitňan informoval o predpokladanom spôsobe financovania reprezentácie na rok 2017, ďalej o zmene 
miesta konania ME 2017, taktiež o predbežnom zabezpečení ubytovania reprezentácie. 
  
14 . Za predsedu RRM bol navrhnutí: Michal Žitňan 
Michal Žitňan              za hlasovalo:                      65mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             0 mandátov 
 
Zvolený bol počtom 65 mandátov Michal Žitňan. Funkciu predsedu RRM prijal.                       
 
15. Za členov RRM bol navrhnutí:  Vladimír Švec, Elena Halamová, Vasil Pavjuk, Roman Čižnár, Marián Greš, 
Milan Javořík, Simon Bolfa,  
 
Roman Čižnár   za hlasovalo:                      61 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             4 mandátov 
Zvolený bol počtom 61 mandátov. Funkciu člena RRM prijal. 
 
Vasil Pavljuk                     za hlasovalo:            55 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             10 mandátov 
Zvolený bol počtom 55 mandátov. Funkciu člena RRM prijal. 
 
 
Maríán Greš               za hlasovalo:            52 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             13 mandátov 
Zvolený bol počtom 52 mandátov. Funkciu člena RRM prijal. 
 
 
Milan Javořík     za hlasovalo:            58 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             7 mandátov 
Zvolený bol počtom 58 mandátov. Funkciu člena RRM prijal. 
 
Vladimír Švec  za hlasovalo:                      51 mandátov  
                                     proti:                     0 mandátov                 

                    zdržal sa:                          14 mandátov 



Počtom 51 mandátov bol zvolený ako 1. náhradník za člena RRM. 
 
Elena Halamová               za hlasovalo:            49 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             16 mandátov 
Počtom 49 mandátov bola zvolená ako 2. náhradník za člena RRM. 
 
Simon Bolfa         za hlasovalo:            48 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:                           17 mandátov 
Počtom 47 mandátov bol zvolený ako 3. náhradník za člena RRM. 
 
 
 
Za trénera odbornosti bol navrhnutý: Vladimír Švec, Vasil Pavljuk, Peter Matuška 
 
 Vasil Pavljuk        za hlasovalo:            52 mandátov  
                                     proti:               0 mandátov                 

                    zdržal sa:             13 mandátov 
 
Vladimír Švec            za hlasovalo:            23 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             42 mandátov 
 
 Peter Matuška            za hlasovalo:            47 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             18 mandátov 
 
 
Počtom 52 mandátov bol zvolený zmš. Vasil Pavljuk do funkcie trénera odbornosti. Funkciu štátneho 
trénera prijal. 

 
 
16. Za člena do podkomisie SM a alternatívneho delegáta CIAM FAI bol navrhnutí: Zoran Pelagič, 
 
Zoran Pelagič                    za hlasovalo:                      64 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             1 mandátov 
 

Zvolený bol počtom 64 mandátov. Funkciu člena do podkomisie SM aj alternatívneho delegáta CIAM FAI 
prijal. 

 
 
17. Za delegátov na valné zhromaždenie ZMoS bol navrhnutí: Štefan Buraj, Milan Javořík, Peter Matuška, 
Ivan Čaniga, Roman Čižnár, Marián Greš, Jiří Kuna  
       
Ing. Štefan Buraj   za hlasovalo:            59 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             6 mandátov 
 
Milan Javořík        za hlasovalo:            57 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             8 mandátov 
 
Peter Matuška            za hlasovalo:            64 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             1 mandátov 
 

Ivan Čaniga     za hlasovalo:            64 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 



                    zdržal sa:             1 mandátov 
 

Roman Čižnár              za hlasovalo:            65 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             0 mandátov 
 
Jiří Kuna                za hlasovalo:            32 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             36 mandátov 
 
Marián Greš              za hlasovalo:            26 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             39 mandátov 
 

 
Za delegátov na valné zhromaždenie ZMoS boli zvolení: Štefan Buraj, Peter Matuška, Ivan Čaniga, Roman 
Čižnár, Milan Javořík . Nomináciu prijali.      
                  
Za náhradníka na valné zhromaždenie ZmoS bol zvolený: Jiří Kuna  
 
Jiří Kuna                za hlasovalo:            56 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             9mandátov 
 

18. Za kandidáta na člena kontrolnej komisie ZMoS bol navrhnutý: Miodrag Pelagič 
 
Miodrag Pelagič  za hlasovalo:            64 mandátov  
                                     proti:              0 mandátov                 

                    zdržal sa:             1 mandátov 
 
Počtom 64 mandátov bol zvolený Miodrag Pelagič za kandidáta na člena KK ZMoS. . Kandidatúru prijal. 
 
19. Informácia o pripravovanom začlenení RM a LM do SNA. 
 
      Michal Žitňan informoval prítomných  o novej situácii vo financovaní športových zväzov ktoré vyplynulo 
z nového zákona o športe. Výhodu majú tzv. uznané športové zväzy. K tým patrí aj SNA. V súčasnosti prebiehajú 
jednania o forme vstupu RM a LM do SNA tak aby zároveň zostali aj členmi ZMoS.  Je nutné založiť občianske 
združenie RaL modelárov ktoré požiada o vstup do SNA . 
 
20. Rôzne:   
a.  Michal Žitňan  navrhol, aby RM zastupoval pri prípadných jednaniach o poistnej zmluve v ZMoS-e ako i v 
novom občianskom združení RM a LM  p. Ivan Čaniga – ten sa následne vyjadril že s návrhom súhlasí. 
 
b. Michal Žitňan položil do pléna otázku ohľadne určenia osoby ochotnej spravovať raketomodelársku sekciu 
webovej stránky ZMoS-u.  Na to sa prihlásil Ivan Čaniga  že on je ochotný túto činnosť vykonávať.  
 
c. Na základe informácie uvedenej v bode 19. dospeli delegáti k záveru že je nutné vytvoriť skupinu ľudí ktorí 
budú zastupovať RM v jednaniach o vstupe do SNA,  pri tvorbe stanov novovzniknutého občianskeho združenia 
ako aj pri všetkých procesoch súvisiacich so začlenením RM do štruktúr SNA. Po diskusii bola navrhnutá skupina 
v zložení: Štefan Buraj,  Vasil Pavljuk, Ján Maixner, Michal Žitňan,  Michal Hricinda a Zoran Pelagič.   
 
d. Vladimír Švec informoval prítomných že je v kontakte s p. Mariánom Jurkovičom ktorý je ochotný pomôcť pri 
tvorbe stanov nového OZ RaL modelárov. Návrhy stanov je potrebné zaslať p. Švecovi a ten ich osobne odovzdá 
p. Jurkovičovi ku konečnej úprave. Delegáti túto iniciatívu privítali ako veľmi pozitívnu vzhľadom k odborným 
znalostiam  p. Jurkoviča v danej problematike.  
 
e. Štefan Buraj  navrhol pomenovať vznikajúce „OZ leteckých a raketových modelárov“ ako: 
           „Leteckí a raketoví modelári SNA“.  
 
 



21. Správu volebnej komisie prečítal Vasil Pavljuk. (príloha zápisu) 
 
22. Správa návrhovej komisie. (príloha zápisu) 
 
23. Počtom 65 mandátov konferencia schválila uznesenie v navrhovanom znení. 
 
24. predseda pracovného predsedníctva poďakoval prítomným za účasť a ukončil Konferenciu odbornosti 
raketových modelárov Slovenska.  
 
 
                                                                          Peter Matuška 
zapisovateľ:    ...................................... 
 
                                                                          Norbert Žemla 
overovatelia zápisnice:   ....................................... 
    
                                                                          Michal Žitňan 
predseda pracovného predsedníctva:  ....................................... 
 
Prievidzi dňa 8.4.2017 
 


