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Zápis 
z riadneho zasadnutia Prezídia Zväzu modelárov Slovenska 

konaného dňa 23. februára 2019. 
 

Zasadnutie Prezídia bolo zvolané v súlade so stanovami Zväzu modelárov 
Slovenska (ďalej len Zväz). 
 

Prítomní: 
Na zasadnutí sa zúčastnilo 7 osôb, menovite: 
1. Ľubomír Krupár – Predseda LeM odbornosti; 
2. Michal Žitňan – Predseda RaM odbornosti; 
3. Ivan Kalčevský – Predseda AuM odbornosti; 
4. Jozef Ďurďa – Predseda LoM odbornosti; 
5. Peter Kapucza – Predseda ŽeM odbornosti – Viceprezident Zväzu; 
6. Jaroslav Košťan – prizvaný hosť – bez hlasovacieho práva; 
7. Andrej Molčányi – predseda Kontrolnej komisie – bez hlasovacieho práva. 

Viď priloženú prezenčnú listinu. 
 
Zasadnutie Prezídia bolo v zmysle platných Stanov Zväzu uznášania schopné. 
 

Program: 

1) Otvorenie; 
2) Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice; 
3) Správa o aktuálnom stave ekonomickej agendy – príjmy, výdaje; 
4) Správa o aktuálnom stave personálnej agendy – zamestnanci/dohodári, 

externisti; 
5) Správa o aktuálnom stave budovy – prenájom, stav a hodnota budovy; 
6) Príprava Valného zhromaždenia – program, termín a miesto konania; 
7) Diskusia - rôzne; 
8) Uznesenie. 

 

Priebeh: 
 
1) Otvorenie 

V úvode zasadnutia sa navzájom zvítali účastníci a oficiálne ho otvoril 
Viceprezident o 10:00 hod. 
 

2) Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
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Komisia navrhla a hlasovaním schválila, aby zápis zo zasadnutia vyhotovil Andrej 
Molčányi a následne ho overili Peter Kapucza a Jozef Ďurďa, ktorý bude následne 
bezodkladne zverejnený na WEB-stránke Zväzu. 
 

za proti zdržal sa nehlasoval 

5 0 0 0 
 
 

3) Správa o aktuálnom stave ekonomickej agendy – príjmy, výdaje 
 
Stav na bankových účtoch ku dňu zasadnutia je: 
- Flexibiznis:  18.414,35 Eur 
- Fondový:    5.487,21 Eur 
- Termínovaný:        34,06 Eur 
 
Príjmy z členského pre rok 2019 ku dňu zasadnutia sú: 5.502,- Eur 
Stav členskej základne ku dňu zasadnutia je:   43 klubov, 
            7 individuálnych členov, 
        647 spolu vydaných licencií. 

Nakoľko registrácia členskej základne ešte v mesiaci február pokračuje, tak je 
predpoklad, že budú tieto hodnoty narastať. Aktuálny stav členskej základne je 
priebežne zverejňovaný na WEB-stránke Zväzu. 
 
Od účtovníčky je potrebné vyžiadať daňové priznanie za rok 2017 aby bolo 
možné zverejniť ho tak ako to ukladá uznesenie z ostatného Valného 
zhromaždenia. 
 
Prezídium hlasovaním schválilo, že konečným termínom pre registráciu klubov a 
individuálnych členov pre aktuálny rok je 1. marec príslušného roku. Po tomto 
termíne členstvo zaniká v zmysle čl. 5, odst. 4., písm. c. platných Stanov a 
Prezídium využije právo zamietnuť opätovnú registráciu podľa čl. 5, odst. 5. 
Stanov. 
 

za proti zdržal sa nehlasoval 

5 0 0 0 
 
Prezídium poverilo Predsedu Kontrolnej komisie aby Predsedom jednotlivých 
Odborností rozposlal zoznam členov Zväzu po termíne registrácie a spracovaní 
kompletného zoznamu členskej základne. 
 
Členovia Prezídia informovali prítomných o stave registrácie svojich odborností v 
medzinárodných organizáciách: EFRA (AuM), MOROP (ŽeM), NAVIGA/IMBRA 
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(LoM), pričom registračný poplatok do posledne uvedenej organizácie uhradil z 
vlastných prostriedkov (kvôli dodržaniu termínu) vo výške 50,-Eur člen Kontrolnej 
komisie p. Zdeno Kinčok. Túto čiastku je mu potrebné previesť na účet.  
V medzinárodnej leteckej federácií FAI už Zväz registrovaný nie je, nakoľko obe 
odbornosti LeM i RaM majú tieto športové licencie zabezpečené cez organizáciu 
LERMAS. 
 

4) Správa o aktuálnom stave personálnej agendy – zamestnanci/dohodári, externisti 
 
V súčasnosti pracujú pre Zväz nasledovné osoby: 

Michal Andruch  - správca budovy (SZČO); 
Denisa Mészárosová - účtovníčka (SZČO) ; 
Eva Iroová   - upratovačka (SZČO); 
Rastislav Botka  - kurič (brigádnik na sezónne práce). 

  
Pánovi Františkovi Pentemu (bývalému správcovi budovy) nebola preplatená 
nevyčerpaná dovolenka za 10 dní. Tento záväzok voči nemu je potrebné (na 
základe vyčíslenia dlžnej sumy účtovníčkou) vysporiadať. 
 

5) Správa o aktuálnom stave budovy – prenájom, stav a hodnota budovy 
 

V súčasnosti prenajíma Zväz svoje priestory nasledovným fyzickým a právnickým 
osobám: 
 Peter Vámos - AT Taxi; 
 DU NET, S.R.O.; 

ALL TYRES S.R.O.; 
Autoškola Perfekt; 
VENEZIA – Reštaurácia; 
KNER, s.r.o.; 
Kyrylo Kryvenko; 
MK Dunajská Streda; 
Region PRESS; 

 
Prvý z uvedených nájomníkov (AT-Taxi) dlhuje Zväzu ku dňu zasadnutia na 
nájomnom čiastku: 4.897,50 Eur. Priamo na mieste bol o tejto skutočnosti 
informovaný majiteľ menovanej firmy, s upozornením, že je potrebné tento 
záväzok voči Zväzu vysporiadať. 
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Bolo dohodnuté, že pán Michal Andruch, ako správca budovy, pošle 
Viceprezidentovi zoznam pracovných nástrojov i s cenami, ktoré je potrebné 
zakúpiť do Zväzu pre zabezpečenie riadnej údržby a prevádzky objektu a jeho 
okolia. Ten sa následne k vyjadrí k tomu, čo z toho možno zakúpiť. 
 

6) Príprava Valného zhromaždenia – program, termín a miesto konania 
 
Nakoľko sa Zväz ocitol v situácií bez Prezidenta (po jeho abdikácii), tak je nutné 
bezodkladne zvolať Mimoriadne Valné zhromaždenie Zväzu na zákl. čl. 8, odst. 
4., písm. a. platných Stanov. Na tomto zhromaždení musí byť o.i. zaradená do 
programu i voľba nového Prezidenta Zväzu. 
 
Preto sa Prezídium hlasovaním dohodlo na nasledovnom programe Mimoriadneho 
Valného zhromaždenia: 

 
1. Otvorenie; 

2. Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa; 

3. Voľba mandátovej komisie; 

4. Správa mandátovej komisie - kontrola uznášania schopnosti; 

5. Voľba návrhovej komisie; 

6. Voľba overovateľov zápisnice; 

7. Návrhy na doplnenie programu a jeho následné schválenie; 

8. Správa Viceprezidenta o činnosti Zväzu;  

9. Správa Kontrolnej komisie; 

10. Voľba Prezidenta; 

11. Voľba členov Kontrolnej komisie; 

12. Diskusia; 

13. Prestávka; 

14. Hlasovanie o predaji nehnuteľného majetku Zväzu aj s príslušenstvom, o forme jeho predaja  

a o naložení s takto získanými finančnými prostriedkami (potrebné 2/3 hlasov všetkých 

delegátov); 

15. Schválenie úprav stanov Zväzu; 

16. Správa volebnej komisie o výsledkoch hlasovania; 

17. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia; 

18. Schválenie uznesenia; 

19. Ukončenie. 

 
Rovnako hlasovaním schválilo Prezídium termín konania: 23. marca 2019 o 10:00  
alebo ako náhradný termín:      13. apríla 2019 o 10:00. 
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Program a termín konania Mimoriadneho Valného zhromaždenia boli schválené 
nasledovne: 

za proti zdržal sa nehlasoval 

5 0 0 0 
 
Predbežne bolo za miesto konania stanovené: Priestory SZU, Bernolákova 8, 
Banská Bystrica. Pán Ivan Kalčevský zistí možnosti konania a zabezpečenia stravy 
v uvedených priestoroch a v prípade potreby sa miesto konania ešte upresní. 
 
Následne Prezídium včas rozpošle (elektronicky) pozvánky účastníkom VZ s hore 
uvedeným programom. 
 
Prezídium pripraví okrem iného pred konaním VZ návrh úpravy Stanov, ktoré 
budú v sebe zahŕňať už zmeny Stanov prijaté na ostatnom VZ konanom 
16. decembra 2017 v Banskej Bystrici, ktoré však nenadobudli účinnosť, nakoľko 
neboli predložené na registráciu Ministerstvu Vnútra SR. To nič nemení na 
skutočnosti, že VZ sa bude riadiť stanovami registrovanými v roku 2015. 
 

7) Diskusia - rôzne 
 
Zväz má od roku 2016 uzavretú s poisťovňou Kooperatíva a.s. poistnú zmluvu, 
ktorá žiaľ nijakým spôsobom reálne nepokrýva škody spôsobené aktivitami 
členov Zväzu. Preto sa Prezídium rozhodlo vypovedať tento zmluvný vzťah 
neuhradením poistnej sumy pre nadchádzajúce obdobie. 
 
Ďalej sa Prezídium dohodlo, že pre zabezpečenie funkčnosti Zväzu v situáciách, 
aké nastali po abdikácií Prezidenta bude po zvolení nového Prezidenta zriadené 
dispozičné právo k účtom Zväzu v nasledovných rozsahoch: 
 Prezident Zväzu  - plné dispozičné právo k účtom; 
 Viceprezident Zväzu  - plné dispozičné právo k účtom; 
 Predseda KK   - pasívny prístup k účtom, bez možnosti vykon. transakcií. 
 
O oboch bodoch diskusie bolo hlasované nasledovne: 

Za Proti zdržal sa nehlasoval 

5 0 0 0 
 
8) Uznesenie 

 Prezídium berie na vedomie: 
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1. Správu o aktuálnom stave ekonomickej agendy; 
2. Správu o aktuálnom stave personálnej agendy; 
3. Správu o aktuálnom stave budovy. 

 Prezídium schvaľuje: 
 

1. Voľbu zapisovateľa a overovateľa zápisnice; 
2. 1. marec ako konečný termín pre registráciu klubov a individuálnych členov 

pre príslušný rok; 
3. Program a termín (vrátane náhradného) konania Mimoriadneho Valného 

zhromaždenia Zväzu; 
4. Vypovedanie poistnej zmluvy s Kooperatívou a rozsah kompetencií pre 

prístup k bankovým účtom Zväzu. 
 

Prezídium ukladá: 
 
5. Vyžiadať daňové priznanie za rok 2017 od účtovníčky; 

Poverený: Peter Kapucza   termín: do konania VZ 
6. Predsedom jednotlivých Odborností rozposlať zoznam členov Zväzu; 

Poverený: Andrej Molčányi   termín: do 7.3.2019 
7. Preplatiť p. Zdenovi Kinčokovi poplatok za registráciu v org. IMBRA; 

Poverený: Peter Kapucza   termín: do konania VZ 
8. Preplatiť p. Františkovi Pentemu zostatok nevyčerpanej dovolenky; 

Poverený: Peter Kapucza   termín: do konania VZ 
9. Dohodnúť časový harmonogram úhrady dlhu firmy AT-Taxi voči Zväzu; 

Poverený: Peter Kapucza   termín: do konania VZ 
10. Vyjadriť sa p. Michalovi Andruchovi k nákupu pracovných nástrojov; 

Poverený: Peter Kapucza   termín: do konania VZ  
11. Zabezpečiť miesto konania Mimoriadneho VZ a stravu pre účastníkov; 

Poverený: Ivan Kalčevský   termín: do 7.3.2019 
12. Pripraviť pozvánky pre účastníkov Mimoriadneho VZ a zabezp. ich zaslanie; 

Poverený: Andrej Molčányi termín: max. 15 dní pred konaním VZ 
13. Pripraviť návrh úpravy Stanov Zväzu; 

Poverený: Prezídium + KK   termín: do konania VZ 
 

Uznesenie bolo schválené nasledovne: 

Za Proti zdržal sa nehlasoval 

5 0 0 0 
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V závere sa Viceprezident poďakoval účastníkom za ich účasť ako i podnetné návrhy.  
 

 
Zápisnicu vypracoval: Andrej Molčányi       
 
Overovatelia zápisnice: Peter Kapucza       
 
    Jozef Ďurďa        
 

V Dunajskej Strede 23. februára 2019 
 

Prílohy: 
1x Prezenčná listina. 
  

 

 


