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SPRÁVA O ČINNOSTI SEKRETARIÁTU A
HOSPODÁRENÍ ZA ROKY 2019-2020
Vážení členovia LERMAS
Tak ako aj v predchádzajúcom období sa sekretariát venoval a venuje evidenčným a ekonomickým
úlohám.
Sú to tieto úlohy a oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

evidencia klubov a členov združenia
vedenie účtovníctva
príprava písomných dokumentov (zmlúv)
komunikácia s Národným športovým zväzom (SNA)
správa športových licencií FAI
komunikácia s členskou základňou
správa webovej stránky združenia a športového kalendára

1. Po ostatnej konferencii na začiatku roka 2019 klesol počet evidovaných klubov a samozrejme aj
počet členov. Zo 61 klubov evidovaných v roku 2018 na súčasných 48. Členská základňa taktiež
poklesla z 981 členov (36 individuálnych) na súčasných 758 členov (z toho individuálnych 21).
Pokles počtu klubov bol zapríčinený tým, že množstvo klubov nespĺňalo podmienky právnej
subjektivity v súlade s platnou legislatívou. Niektoré kluby si založili nové o.z. Na poklese počtu
členov malo nemalý podiel zvýšenie členských príspevkov. Napriek tomu pokles nebol taký
rapídny a dramatický ako niektorí predpovedali. Naopak, zvýšenie členských príspevkov prinieslo
združeniu vyšší finančný prínos ako po predchádzajúce roky. V roku 2019 bol výber členského na
úrovni 16.340€, v roku 2020 na úrovni 15.585€. (v roku 2018 to bolo 8.417€).
2. Sekretariát sa venuje vedeniu účtovníctva priebežne. Na webovej stránke sú pravidelne
zverejňované mesačné výpisy z bežného účtu. Taktiež sú k dispozícii prehľady hospodárenia v
menu webovej stránky Činnosť združenia -> Dokumenty -> Ekonomika -> Uzávierky účtovania.
Priamy odkaz na uzávierku 2019 a priebežný stav 2020.
3. V spolupráci s NŠZ sú každoročne pripravované a uzatvárané zmluvy pre Talentovaných
športovcov. Taktiež sú priebežne dopĺňané a ukončované zmluvy pre reprezentantov na základe
pokynov od odborných rád. Priemerne ročne je to okolo 40 zmlúv.
LERMAS o.z.
Pri Rajčianke 2903/49
01001 Žilina
IČO: 51027097

www.lermas.sk
Slovenská sporiteľňa, a.s
IBAN : SK04 0900 0000 0051 3601 4228

Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.
Sekretariát taktiež počas rokov 2019-2020 vypracoval niekoľko smerníc (cestovné príkazy,
ekonomická smernica atď.) , ktoré sú k dispozícii členskej základni a orgánom LERMAS. Tieto
smernice sú vodítkom pre predsedov klubom, športovcov a ďalším, ktorý sú povinní
komunikovať so sekretariátom v evidenčno-ekonomickej oblasti. Smernice sú zverejnené na
webovej stránke LERMAS.
4. Frekvencia komunikácia s NŽS je závislá od súťažného a účtovacieho obdobia. Najviac
komunikácie pripadá na jarné mesiace (prihlasovanie na medzinárodné súťaže, úhrada
štartovného) a v jeseni a prvých zimných mesiacoch, kedy prichádza k zúčtovaniu Príspevku
uznanému športu. Počet emailov vymenených medzi LEMAS a SNA je okolo 200 emailov ročne.
5. Každý člen LERMAS po úhrade členského príspevku má automaticky zriadenú alebo obnovenú
športovú licenciu FAI, ktorá je platná do konca príslušného kalendárneho roka. Obnova licencií je
časovo náročný proces, ktorý čiastočne automatizovaný a to hlavne vďaka Informačnému
systému LERMAS z ktorého sa generujú vstupné údaje pre FAI licenčný portál. Napriek tomuto
proces obnovy licencií zaberá obdobie zhruba dvoch týždňov.
Zhruba od jesene roku 2020 licenčný portál LERMAS nie je dostupný a to z dôvodov rozsiahlej
rekonštrukcie webového sídla FAI. Nové funkcionality by mali byť dostupné začiatkom roka
2021.
6. Komunikácia s členskou základňou ale aj ostatnými orgánmi LERMAS je na priemernej až
podpriemernej úrovni. Predsedovia klubov si zrejme neuvedomujú, že LERMAS je členom NŠZ
a z toho pre LERMAS vyplývajú určité povinné úlohy a zverejňovania. Pretože žiaľ pribúda
evidenčnej práce na základe výziev najmä zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR je sekretariát nútený týmto zaťažovať organizačné jednotky LERMAS – kluby. Medzi
najväčšie problémy pri komunikácii patria:
a. neochota komunikovať, ignorovanie výziev, nereagovanie na opakované výzvy
b. nedodržiavanie stanovených termínov
c. nedostatočná kvalita dodávaných podkladov
d. slabá úroveň ovládanie výpočtovej techniky a príslušných aplikácií.
e. nízka úroveň ovládania platnej legislatívy
f. vysoký vek niektorých predsedov klubov a z toho vyplývajúce problémy pri komunikácii
Predsedovia klubov si musia uvedomiť, že ako štatutárni zástupcovia klubov majú svoje
povinnosti, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy. Ďalšie povinnosti im vyplývajú zo stanov
LERMAS a taktiež sa zodpovedajú aj vlastnej členskej základni svojich klubov.
Z dôvodu zvýšenia informovanosti predsedov klubov sekretariát usporiadal niekoľko
elektronických online školení k aktuálnej problematike. Tieto školenia sú k dispozícii na YouTube
kanáli LERMAS. Je ale tragické, keď zo 49 predsedov klubov a 21 individuálnych členov sa
školenia zúčastní 8 osôb.
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Sekretariát ako problematickú vníma aj komunikáciu s niektorými orgánmi LERMAS, najmä
z niektorými členmi rád. Nedodržiavanie termínov, včasné nedodanie požadovaných informácií
a nepochopenie problematiky sa žiaľ prejavuje aj v tejto komunikácii.
7. Webová stránka LERMAS, športový kalendár a Informačný systém LERMAS sú pravidelne
udržiavané. Úroveň informovanosti na webovej stránke je taká, aké podklady sekretariát
dostáva od orgánov LERMAS ale aj od samotných predsedov klubov a členskej základne.
V oblasti evidencie súťaží v kalendári sa situácia mierne zlepšila, ale napriek tomu sa nájdu
organizátori podujatí, ktorí si neuvedomujú, že včasné a správne zápisy do kalendára (propozície
a výsledkové listiny), sú podkladom pre mládež do 23 rokov na získanie Príspevku uznanému
športu. Svojím lajdáckym prístupom k tejto evidencii jednoducho pripravujú našu mládež
o možnosť získať finančný príspevok od štátu.
V roku 2020 bola zriadená aj FB stránka LERMAS. Napriek niekoľkým výzvam smerom na
predsedov klubov sa našlo len veľmi málo prispievateľov. Pritom množstvo členov LERMAS
komunikuje na iných modelárskych stránkach a Facebookových skupinách, ale nevyužijú
príležitosť zdieľať svoje informácie s ostatnými členmi LERMAS.

V Košiciach, dňa 14.11.2020

Ing. Attila Csontos
Sekretariát LERMAS

Príloha:
1x Stav hospodárenie LERMAS za rok 2019
1x Priebežný stav hospodárenia LERMAS v roku 2020
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