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HLAVA 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
1.1. Názov
Názov: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska o.z.
Skrátený názov: LERMAS
Názov v anglickom jazyku: Slovak aerospace modelling association.
1.2. Právna forma
LERMAS je dobrovoľným združením leteckých a raketových modelárov pôsobiacich na území Slovenskej
republiky.
1.2.1. LERMAS je športovým zväzom a jeho právna forma je občianske združenie, skratka o.z.
1.3. Sídlo
Sídlo LERMAS je:
LERMAS o.z.
Pri Rajčianke 49
010 01, Žilina
Slovenská republika.
1.4. LERMAS má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o združovaní občanov“). LERMAS je športovou
organizáciou podľa §8 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení iných zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Webovým sídlom LERMAS je: http://www.lermas.sk
Článok 2
2.1. Vymedzenie základných pojmov
Pre účely dokumentov vydávaných LERMAS, s cieľom dodržiavať jednotné a zaužívané názvoslovie sa
rozumie pod nasledovnými pojmami toto:
2.1.1. ZOČ - základný organizačný článok – modelársky klub- je športová organizácia zapísaná v informačnom
systéme športu, spravidla ako právnická osoba - športový klub, ktorá je riadnym registrovaným členom
LERMAS.
2.1.2. Športovec LERMAS - športovec, ktorý vykonáva šport v ZOČ, alebo ktorý sa zúčastňuje na súťažiach
jednotlivcov alebo družstiev organizovaných LERMAS a ktorý je registrovaný v zdrojovej evidencii
LERMAS.
2.1.3. Funkcionár - člen orgánu LERMAS, ďalšie osoby zodpovedné za riadenie súťaží v rámci LERMAS,
medzinárodnej športovej organizácie FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI), osoba,
ktorá vykonáva majetkové práva alebo riadiacu činnosť. Napr.: predseda klubu, predseda predsedníctva,
člen predsedníctva, členovia rady odborností, riaditeľ napr. výkonný, športový, technický, ďalej tiež iná
osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc, ktorá súvisí s plnením úloh v rámci LERMAS.
2.1.4. Organizované športové letecké a raketové modelárstvo – zahŕňa všetky aktivity potrebné k stavbe,
konštrukcii leteckých a raketových modelov, k ich prevádzke, ošetrovaniu a lietaniu s nimi či už podľa
medzinárodných a národných pravidiel pre súťaže alebo rekreačné lietanie ako voľnočasovú aktivitu.
2.1.5. Pravidlá športového leteckého a raketového modelárstva - oficiálne pravidlá pre organizovanie súťaží v
disciplínach leteckého a raketového modelárskeho športu, ktoré sú schválené a vydávané
medzinárodnou športovou organizáciou (FAI), alebo národným orgánom -LERMAS.
2.1.6. Hlasovanie “per rollam” - písomné hlasovanie mimo riadneho zasadnutia orgánu LERMAS
korešpondenčne alebo elektronicky.
2.1.7. Zákon - zákon č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.1.8. KRK - kontrolná a revízna komisia LERMAS.
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Článok 3
3.1. Princíp LERMAS v snahe zlepšiť kvalitu športového a spoločenského prostredia v modelárskom športe sa vo
svojej činnosti riadi týmito základnými princípmi:
3.1.1. Princíp rovnosti – LERMAS s každým členom zaobchádza rovnako pri uplatňovaní jeho práv a
povinností, ktoré sú určené v týchto stanovách alebo iných platných právnych predpisoch alebo v
platnej legislatíve Slovenskej republiky.
3.1.2. Princíp lojality – Členovia LERMAS slovenského hnutia športového modelárstva vyhlasujú, že budú v
plnej miere rešpektovať autoritu volených orgánov LERMAS.
3.1.3. Princíp čestnosti – členovia a ich odborné zložky, volené orgány, menované orgány a pracovníci
LERMAS pri výkone svojej činnosti sú čestní, vylučujú akékoľvek protiprávne konanie, akékoľvek konanie
v rozpore s morálkou a etikou ako základ rozvoja leteckého a raketového modelárskeho športu na
Slovensku.
3.1.4. Princíp odbornosti – členovia a ich odborné, volené orgány, menované orgány a pracovníci LERMAS pri
výkone svojej činnosti ctia a rešpektujú profesionalitu, ako základ športového leteckého a raketového
modelárstva na Slovensku.
3.1.5. Princíp efektívnosti/hospodárnosti – podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje
efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k
sledovanému, resp. dosahovanému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.
3.1.6. Princíp fair-play –konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu a rovnosť
príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu
každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí; princípy, ktoré sú v protiklade s koncepciou
športového víťazstva za každú cenu.
3.1.7. Princíp spravodlivého procesu – podľa, ktorého sa proces riešenia sporov osôb s príslušnosťou k
LERMAS a disciplinárne konanie musí vykonávať pri dodržaní zákonnosti, nezávislosti a nestrannosti
rozhodujúceho orgánu, rovnosti účastníkov konania a strán, prezumpcie neviny, práva na obhajobu,
práva na právne zastúpenie, práva na informácie (nahliadnutie do spisu) a dodržiavanie lehôt.
3.2. Pôsobnosť LERMAS
LERMAS pôsobí na území Slovenskej republiky vo všetkých kategóriách organizovaného športového
leteckého a raketového modelárstva.
3.3. LERMAS je jediným zástupcom leteckých a raketových modelárov Slovenska v medzinárodnej leteckej
federácii „Féderation Áeronautique Internationale“ (FAI).
3.4. Spolupôsobenie
LERMAS, pokiaľ tak rozhodnú jeho orgány, môže súbežne figurovať aj v iných organizáciách.

Článok 4
4.1. Predmet činnosti
4.1.1. LERMAS vzniklo ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania leteckých a raketových modelárov
spravidla právnických osôb –modelárskych klubov- sídliacich na území Slovenskej republiky.
4.1.2. Predmetom činnosti LERMAS je najmä:
4.1.2.1. Vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizované športové letecké a raketové modelárstvo ako
člen medzinárodných organizácií.
4.1.2.2. Organizovanie medzinárodných, celoštátnych (národných), verejných súťaží a verejných
modelárskych vystúpení.
4.1.2.3. Zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do štátnej športovej reprezentácie Slovenskej
republiky a ich účasti na medzinárodných súťažiach, prednostne na Majstrovstvách Sveta
a Európy a súťaží svetového pohára.
4.1.2.4. Zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov .
4.1.3. Napĺňaním predmetu činnosti LERMAS v spoločnosti sa sleduje verejný záujem. Súčasne sa dosahujú
ciele LERMAS, ktorými je rozvoj športu vo všeobecnosti, podpora záujmovo technických činnosti hlavne
detí a mládeže. Tým sa rozumie okrem zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na
významných medzinárodných súťažiach aj podpora v organizovaní národných súťaži, propagačných
vystúpení a cielené ovplyvňovanie zdravého spôsobu života detí a mládeže.
4.2. Hlavné úlohy
4.2.1. Hlavné úlohy LERMAS sú všetky letecko a raketomodelárske aktivity vykonávané sústavne, samostatne,
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v mene, na účet a na zodpovednosť LERMAS, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za
účelom dosiahnutia zisku.
Medzi hlavné úlohy LERMAS patria najmä:
4.2.1.1. Zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy svojich členov –modelárov vo vzťahu k orgánom
verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám, ktorých je členom, ako aj vo vzťahu k
iným športovým organizáciám.
4.2.1.2. Reprezentovať záujmy leteckého a raketového modelárstva a tým prispieť k reprezentácii
leteckého športu a letectva Slovenska ako takého.
4.2.1.3. Vystupovať v mene leteckého a raketového modelárstva vo vzťahu k iným medzinárodným
organizáciám v oblasti športu, iným národným športovým zväzom, národným športovým
organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a
zabezpečiť, aby záujmy LERMAS a jeho členov boli v rámci činnosti týchto subjektov primerane
brané na zreteľ.
4.2.1.4. Určovať filozofiu a koncepciu činnosti LERMAS v záujme rozvoja leteckého a raketového
modelárstva.
4.2.1.5. Pripravovať plány rozvoja leteckého a raketového modelárskeho športu a rozpočet LERMAS.
4.2.1.6. Viesť zoznam športových reprezentantov LERMAS.
4.2.1.7. Organizovať a zabezpečovať medzinárodné, celoštátne a iné súťaže v leteckom a raketovom
modelárskom športe na Slovensku. K tomu poveriť vybrané ZOČ usporiadaním súťaží, ktoré sú
zaradené do športového kalendára FAI a/alebo LERMAS.
4.2.1.8. Schvaľovať podmienky účasti členov LERMAS v súťažiach organizovaných LERMAS.
4.2.1.9. Určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovanom leteckom a raketovom
modelárstve, vrátane odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje na vykonávanie odbornej činnosti
v leteckom a raketovom modelárskom športe.
4.2.1.10. Zabezpečovať odbornú prípravu športových odborníkov v leteckom a raketovom modelárstve.
4.2.1.11. Podporovať výstavbu a revitalizáciu športovej infraštruktúry.
4.2.1.12. Podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania ďalších
zdrojov financovania poslania a úloh LERMAS, predovšetkým v súvislosti so športovou
reprezentáciou a na účely výstavby a prevádzky športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo podiel
na zisku LERMAS môže použiť len na účely stanovené LERMAS.
4.2.1.13. Poskytovať súčinnosť vecne príslušnému ministerstvu a iným orgánom verejnej správy pri plnení
úloh v oblasti športu.
4.2.1.14. Prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia
proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v
športe, ktoré vyplývajú z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
4.2.1.15. Rozvíjaním leteckého a raketového modelárskeho športu motivovať mládež pre profesionálnu
činnosť v rôznych oblastiach letectva.
4.2.1.16. V otázkach modelárskych činností zastupovať LERMAS voči štátu – Dopravnému úradu
Slovenskej republiky v rozsahu ním vydaného oprávnenia.
4.2.1.17. Propagovať a popularizovať všetky druhy leteckého a raketového modelárskeho športu medzi
obyvateľstvom, najmä však medzi mládežou.
4.2.1.18. V spolupráci s vojenským letectvom a civilnými leteckými prevádzkovateľmi organizovať verejné
modelárske vystúpenia, letecké dni a podobne.
4.2.1.19. Pomáhať vytvárať a viesť záujmové krúžky modelárov pri školách, centrách voľného času a iných
organizáciách zameraných na polytechnickú výchovu mládeže a poskytovať im metodické vedenie
a všestrannú pomoc.
4.2.1.20. Viesť zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou k národnému športovému zväzu v rozsahu
stanovenom Zákonom.
4.3. Záväznosť predpisov LERMAS
4.3.1. Stanovy a ostatné predpisy LERMAS musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a
Európskej únie.
4.3.2. Predpisy LERMAS musia byť v súlade s tými ustanoveniami predpisov medzinárodných športových
organizácií, najmä „Féderation Áeronautique International“ (FAI), ktorých je LERMAS členom, pri
ktorých sa výslovne vyžaduje súlad národných predpisov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s
predpismi medzinárodnej športovej organizácie znamenal rozpor s právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
4.3.3. V prípade, že sa zistí nesúlad predpisov LERMAS navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s
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právnym poriadkom, judikatúrou, predpismi medzinárodnej športovej organizácie záväzného
charakteru, na podnet člena LERMAS alebo orgánu LERMAS alebo aj bez takého podnetu, vypracujú
príslušné orgány LERMAS návrh na zmenu príslušného predpisu, ktorý bude predložený na prerokovanie
a schválenie príslušnému orgánu.
4.3.4. Porušenie stanov a predpisov LERMAS členom LERMAS je disciplinárnym previnením, ktoré možno
postihnúť v disciplinárnom konaní.
4.4. Záväznosť rozhodnutí orgánov LERMAS
4.4.1. Rozhodnutia orgánov LERMAS, ktoré sú vydané v súlade so stanovami a predpismi LERMAS, sú pre
všetkých členov tohto orgánu, ako i pre všetkých členov LERMAS, ktorým je určené, záväzné.
4.4.2. Člen LERMAS je povinný rešpektovať rozhodnutia LERMAS a jeho orgánov.
4.4.3. Člen LERMAS je povinný zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí orgánov LERMAS.
4.4.4. Predpisy LERMAS stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov LERMAS nie je prípustný opravný
prostriedok.
4.4.5. Porušenie povinnosti člena LERMAS vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu LERMAS je disciplinárnym
previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.
4.5. Vzťahy v LERMAS
4.5.1. LERMAS a jeho členovia, orgány a funkcionári LERMAS podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi
ZOČ, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k
LERMAS v celom organizovanom modelárskom hnutí, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti.
4.5.2. Každý člen LERMAS je povinný osobitne dbať na dobré meno LERMAS a Slovenskej republiky, zdržať sa
akýchkoľvek prejavov a konaní, ktoré by mohli nespravodlivo poškodiť dobré meno LERMAS
a Slovenskej republiky
4.5.3. V podmienkach a štruktúrach LERMAS, jeho členov sa nepripúšťa:
4.5.3.1. Politická a náboženská agitácia.
4.5.3.2. Akákoľvek diskriminácia.
4.5.3.3. Hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k národnostnej, rasovej alebo
etnickej nenávisti.
4.5.3.4. Útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb
alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe národnostného, rasového alebo etnického
pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia lebo z iného
odsúdeniahodného dôvodu.
4.5.4. Členovia orgánov LERMAS sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so Zákonom s náležitou
odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami LERMAS a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje
záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami LERMAS.
4.5.5. Štatutárny orgán a členovia orgánov LERMAS sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská KRK a odborných orgánov LERMAS. Ak sa od
ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným
stanoviskom.
4.5.6. Členovia LERMAS rešpektujú samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich
orgánov v rozsahu právomoci, ktoré im boli zverené Stanovami alebo inými predpismi LERMAS.
4.6. Systém predpisov a iných právnych aktov LERMAS
4.6.1. Najvyšším predpisom LERMAS sú Stanovy LERMAS.
4.6.2. Orgány LERMAS v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia,
odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so Stanovami LERMAS.
4.6.3. Štatút LERMAS, ktorý upravuje vnútorné vzťahy medzi jednotlivými orgánmi LERMAS, rieši podrobne
vnútornú organizáciu LERMAS, členenú na odbornosti a spôsob financovania odborností.
4.6.4. Disciplinárny poriadok
4.7. Riešenie sporov
4.7.1. V súlade so Stanovami LERMAS sa členovia LERMAS zaväzujú pod sankciou disciplinárneho opatrenia v
zmysle Disciplinárneho poriadku LERMAS v prípade sporov v rámci leteckého a raketového modelárstva
súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov
súťaží, športovcov, funkcionárov, členov orgánov a zamestnancov aparátu LERMAS riešiť takéto spory
prednostne prostredníctvom príslušných orgánov LERMAS. Na všeobecný súd sa dotknutý člen LERMAS
sa má možnosť obrátiť až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov v konaní pred príslušnými
orgánmi LERMAS. Členovia LERMAS sú povinní rešpektovať a dodržiavať konečné rozhodnutia orgánov
LERMAS.

-4-

Stanovy Letecko-raketomodelárskej asociácie Slovenska
Verzia 2017/1 zo dňa: 28. júna 2017

HLAVA 2
ČLENSTVO
Článok 5
5.1. LERMAS má tieto typy členov :
Modelársky klub – právnická osoba (združujúca fyzické osoby. Tieto sú zároveň členmi LERMAS).
Individuálny člen – fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
Čestný člen – fyzická osoba.
5.2.
5.2.1. Členstvo v LERMAS je dobrovoľné. Každý člen môže kedykoľvek v súlade s predpismi zo LERMAS
vystúpiť.
5.2.2. Členstvo v LERMAS je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a
úlohami, ako aj s pravidlami fungovania LERMAS ako občianskeho združenia, ktoré zastrešuje
organizované letecké a raketové modelárstvo na území Slovenskej republiky. Členstvom v LERMAS jeho
člen prejavuje súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám leteckého a raketového modelárstva.
5.2.3. Informácie, ktoré súvisia s členstvom v LERMAS a informácie o ďalších osobách s príslušnosťou k
LERMAS sú vedené v registri členov LERMAS, ktorý je vedený v informačnom systéme LERMAS. Úkony,
ktoré súvisia s členstvom v LERMAS sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.
5.3. Vznik členstva
5.3.1. Členom LERMAS sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v Stanovách. Na vznik
členstva nie je právny nárok. Podmienky pre vstup do LERMAS musia byť pre všetkých uchádzačov
rovnaké.
5.3.2. O prijatí za člena LERMAS rozhoduje príslušná rada odbornosti.
5.3.3. Podmienkou členstva je riadne vypísaná a potrebné informácie obsahujúca žiadosť podpísaná buď
štatutárom v prípade ZOČ alebo jednotlivcom pre individuálne členstvo.
5.3.4. Za čestného člena LERMAS (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá sa zvlášť
zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu slovenského leteckého a raketového modelárstva alebo letectva.
5.3.5. Návrh na prijatie za čestného člena LERMAS môže predložiť konferencii ktorýkoľvek člen LERMAS.
5.4. Zánik členstva
5.4.1. Členstvo v LERMAS zaniká:
5.4.1.1. Vystúpením.
5.4.1.2. Vylúčením.
5.4.1.3. Právnym zánikom člena LERMAS.
5.4.1.4. Právnym zánikom LERMAS.
5.4.1.5. Nezaplatením členského príspevku.
5.4.2. Zánik členstva v LERMAS má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v LERMAS.
Zánik členstva v LERMAS nezbavuje člena, ktorého členstvo v LERMAS zaniká, jeho finančných alebo aj
iných záväzkov voči LERMAS, iným členom LERMAS a ďalším osobám s príslušnosťou k LERMAS.
5.4.3. Pri zániku členstva v LERMAS v priebehu súťažného obdobia upravuje športovo-technické dôsledky
zániku členstva Súťažný poriadok LERMAS. Uhradené štartovné, zábezpeka, členské, ani iné poplatky
uhradené LERMAS v súlade s predpismi LERMAS sa pri zániku členstva v LERMAS zanikajúcemu členovi
nevracajú.
5.4.4. Člen LERMAS môže byť vylúčený zo LERMAS :
5.4.4.1. Ak závažne poruší predpisy LERMAS, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä:
a) porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
b) manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,
c) aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým podujatím,
d) korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová korupcia, ktorej sa
dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena

LERMAS,
e)
f)

iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár
člena, alebo iná osoba v prospech člena LERMAS,
dlhodobé a opakované porušovanie povinností člena LERMAS alebo povinnosti funkcionára
v orgánoch LERMAS, stanovených predpismi LERMAS alebo rozhodnutím príslušného orgánu
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LERMAS.
5.4.4.2. Ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie členského
príspevku).
5.4.5. O vylúčení ZOČ alebo individuálneho člena LERMAS rozhoduje Konferencia LERMAS
5.4.6. O vylúčení čestného člena z LERMAS môže rozhodnúť iba Konferencia LERMAS na základe závažného
disciplinárneho previnenia.
5.4.7. Za závažné disciplinárne previnenie sa za každých okolností považuje porušenie Stanov LERMAS .
5.4.8. Vylúčenie z LERMAS nezbavuje vylúčeného člena LERMAS povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné
záväzky voči LERMAS a jeho členom.
5.5. Práva člena
5.5.1. Člen ZOČ a individuálny člen má tieto práva:
5.5.1.1. Každý člen LERMAS starší ako 18 rokov má právo voliť, byť volený a zastávať funkciu, na ktorú je
viazaná hmotná zodpovednosť.
5.5.1.2. Každý člen LERMAS má právo zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných LERMAS.
5.5.1.3. Mandátnym zastúpením zúčastňovať sa na konferencii LERMAS a hlasovať s prislúchajúcim
počtom mandátov.
5.5.1.4. Podávať návrhy na personálne nominácie do orgánov LERMAS, podávať návrhy na zmenu Stanov,
poriadkov a smerníc, podávať návrhy na nominácie na čestných členov LERMAS.
5.5.1.5. Byť informovaný o činnosti LERMAS a právo žiadať o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú
hospodárenia LERMAS.
5.5.1.6. Mať volených svojich zástupcov v LERMAS.
5.5.1.7. Každý člen má právo odvolať sa proti rozhodnutiam orgánov LERMAS:
a) Člen podáva odvolanie orgánu o stupeň vyššiemu, ktorý rozhodnutie prijal, do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Pokiaľ sa člen v stanovenom termíne neodvolá, rozhodnutie je
právoplatné a účinné.
b) Príslušný orgán preskúma dôvody odvolania a do 15 dní vydá rozhodnutie.
c) Odvolanie nemá odkladný účinok.
5.5.1.8. Člen LERMAS a orgány LERMAS majú právo používať symboliku LERMAS (vlajku, zástavu, znak,
odznak).
5.5.2. Čestný člen LERMAS sa môže zúčastniť zasadnutia Konferencie LERMAS bez práva hlasovať.
5.6. Povinnosti člena
5.6.1. Každý člen LERMAS je povinný najmä:
5.6.1.1. Dodržiavať predpisy LERMAS, rozhodnutia LERMAS, medzinárodnej športovej organizácie,
zvoleného rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu „Court of Arbitration for Sport“
(CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj jeho členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci.
5.6.1.2. Prijať záväzok, že akýkoľvek domáci spor súvisiaci so stanovami, predpismi, rozhodnutiami
LERMAS, medzinárodnej športovej organizácie, bude prednostne riešiť prostredníctvom
príslušných orgánov LERMAS, pokiaľ to nevylučuje právny poriadok; člen LERMAS je tiež povinný
podriadiť sa právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS).
5.6.1.3. Písomne oznámiť do Registra LERMAS všetky právne relevantné zmeny v čo najkratšom možnom
termíne odo dňa vzniku.
5.6.1.4. Platiť členské príspevky v termíne a výške určenej predpismi LERMAS pre jednotlivé typy členstva
a kategórie členov, na základe rozhodnutia Konferencie LERMAS.
5.6.1.5. Dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania sa, fair-play, boja proti dopingu,
chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno LERMAS a slovenského leteckého
a raketového modelárskeho športu.
5.6.1.6. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena LERMAS môže viesť k uloženiu
disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.
5.6.1.7. Prijať záväzok, že bude dodržiavať pravidlá leteckého a raketového modelárstva platné v SR,
najmä spôsobu a miest lietania určených pre letecké a raketové modely, pravidlá medzinárodných
podmienok pre letecké a raketové modely, pravidlá Svetového antidopingového programu,
opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti
negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.
5.6.1.8. Čestný člen LERMAS je oslobodený od platby členského.
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HLAVA 3
VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA
Článok 6
Organizačná štruktúra LERMAS je založená na princípoch demokracie a dobrovoľnosti. LERMAS združuje nasledovné
odbornosti:
a) leteckých modelárov – LeM
b) raketových modelárov – RM
6.1. Orgány
6.1.1. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS.
6.1.2. Predsedníctvo je najvyšším výkonným a riadiacim orgánom LERMAS v období medzi konaním
konferencií.
6.1.3. Kontrolná a revízna komisia
6.1.4. Rady odborností leteckého a raketového modelárstva.
6.2. Konferencia
6.2.1. Konferencia môže byť riadna alebo mimoriadna.
6.2.2. Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za dva kalendárne rok.
6.2.3. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok ustanovených týmito stanovami.
6.2.4. Delegát konferencie disponuje počtom mandátov členov (starších ako 18 rokov) klubu, ktorý zastupuje.
Individuálny člen disponuje práve jedným mandátom. Mandáty sú sčítavané jednotlivo po
odbornostiach. Na schválenie návrhu konferencie je potrebná nadpolovičná väčšina mandátov z každej
odbornosti. Pre schválenie návrhu, ktorý vyžaduje schválenie kvalifikovanou (dvojtretinovou) väčšinou
musí byť splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny v každej odbornosti.
6.2.5. Predsedníctvo LERMAS, kontrolná a revízna komisia sú volení konferenciou.
6.2.6. Rady odborností sú na konferencii volené členmi príslušnej odbornosti.
6.2.7. Ak bola nová kontrolná komisia zvolená pred uplynutím funkčného obdobia predchádzajúcej kontrolnej
komisie, výkon jej funkcie začína dňom nasledujúcim po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúcej
kontrolnej komisie.
6.2.8. Konferencia realizuje najmä:
6.2.8.1. Schvaľuje Stanovy LERMAS a ich zmeny.
6.2.8.2. Schvaľuje disciplinárny poriadok.
6.2.8.3. Schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 16.000 Eur.
6.2.8.4. Schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo vstup do obchodnej spoločnosti, ktorej je
LERMAS spoločníkom alebo akcionárom, alebo jej zánik.
6.2.8.5. Schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo obchodnej
spoločnosti, ktorej je LERMAS spoločníkom alebo akcionárom.
6.2.8.6. Rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena.
6.2.8.7. Rozhoduje o výške členského príspevku pre jednotlivé kategórie členov, poplatky a pokuty.
6.2.8.8. Volí kandidátov do orgánov organizácii a inštitúcii, ktorých je súčasťou a v ktorých má právomoc
zastupovať LERMAS.
6.2.8.9. Odvoláva KRK z funkcie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Konferencie s uvedením
dôvodu.
6.2.8.10. Volí predsedu a členov volebnej komisie.
6.2.8.11. Rozhoduje vo veciach porušenia antidopingových pravidiel.
6.2.8.12. Schvaľuje rozpočet LERMAS a správu u o hospodárení, LERMAS ako aj správu o hospodárení
obchodnej spoločnosti, ktorej je LERMAS spoločníkom alebo akcionárom.
6.2.8.13. Schvaľuje výročnú správu LERMAS a prípadne výročnú správu obchodnej spoločnosti, ktorej je
LERMAS spoločníkom alebo akcionárom.
6.2.8.14. Schvaľuje správu o činnosti predsedu predsedníctva a predsedníctva LERMAS.
6.2.8.15. Rozhoduje o zásadných otázkach, ktoré sa týkajú správy majetku a hospodárenia LERMAS
a schvaľuje smernice a interné predpisy LERMAS.
6.2.8.16. Volí kandidátov pre zastupovanie LERMAS do orgánov medzinárodných športových organizácií.
6.2.8.17. Rozhoduje o účasti a vystúpení LERMAS v organizačných štruktúrach iných združení.
6.2.8.18. Rozhoduje o zániku LERMAS dobrovoľným rozpustením a o veciach, ktoré súvisia so zánikom
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združenia.
6.2.8.19. Rozhoduje o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe Konferencie.
6.2.8.20. Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do pôsobnosti
iných orgánov LERMAS.
6.2.8.21. Konferencia môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia Konferencie predsedníctvu
LERMAS a súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci.
6.2.8.22. Konferencia schvaľuje Štatút LERMAS.
6.2.9. Pozvánku, návrh programu Konferencie a podklady k rokovaniu Konferencii zasiela LERMAS osobám
(predsedom ZOČ, individuálnym a čestným členom) oprávneným zúčastniť sa na Konferencii najmenej
14 dní pred konaním Konferencie.
6.2.10. Na návrh predsedu predsedníctva LERMAS alebo delegáta môže byť program konferencie zmenený
alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak je konferencia
uznášaniaschopná a ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
6.2.11. Konferencia a mimoriadna konferencia môžu byť vykonané formou Elektronickej konferencie,
s využitím princípu „ per rollam“.
6.2.12. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom
delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo bodov ich zmyslu a
obsahu podobným môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
6.2.13. Zápisnica z Konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým
spôsobom na webovom sídle LERMAS. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám, ktoré boli
oprávnené zúčastniť sa Konferencie najneskôr do 15 dní odo dňa konania Konferencie.
6.2.13.1. Zápisnica obsahuje:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta, jeho náhradníka a písomné splnomocnenia, ak
boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, dôležité
vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada,
d) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
6.2.14. Riadna konferencia je uznášania schopná ak sa jej zúčastnia delegáti a členovia predsedníctva
LERMAS disponujúci nadpolovičnou väčšinou oprávnených mandátov.
6.3. Mimoriadna Konferencia
6.3.1. Mimoriadnu konferenciu sú oprávnení zvolať:
a) najmenej 1/2 riadnych členov LERMAS,
b) predseda predsedníctva LERMAS,
c) predsedníctvo LERMAS.
6.3.2. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov LERMAS a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli
zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen LERMAS.
6.3.3. Ak má Predsedníctvo menej ako jednu polovicu zvolených členov alebo ak tri po sebe nasledujúce
mesiace nie je na svojich zasadnutiach uznášaniaschopné, mimoriadnu konferenciu môže zvolať aj KRK
LERMAS
6.3.4. V návrhu na zvolanie mimoriadnej konferencie musí ten, kto ju zvoláva, uviesť body, ktoré majú byť
súčasťou programu rokovania mimoriadnej konferencie.
6.3.5. KRK môže zvolať mimoriadnu konferenciu v prípade mimoriadne nepriaznivého hospodárskeho stavu,
ohrozenia integrity športu a súťaží a hrubého porušenia stanov, poriadkov a smerníc voleným orgánom
LERMAS.
6.3.6. Mimoriadna konferencia sa uskutoční do 45 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny úkon rozhodujúci
pre jej uskutočnenie.
6.3.7. Pre mimoriadnu konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
6.3.8. Mimoriadna konferencia je uznášania schopná ak sa jej zúčastnia delegáti a členovia predsedníctva
LERMAS disponujúci nadpolovičnou väčšinou oprávnených mandátov.
6.4. Predsedníctvo
6.4.1. Predsedníctvo je najvyšším orgánom LERMAS medzi konferenciami. Za svoju činnosť zodpovedá
konferencií LERMAS. Je volené na funkčné obdobie 4 rokov.
6.4.2. Predsedníctvo tvorí štyria členovia predsedníctva, z každej odbornosti po dvaja. Predsedu
predsedníctva, podpredsedu a členov predsedníctva volí konferencia.
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6.4.3. Predseda a podpredseda nesmú byť z jednej odbornosti. Výkon činnosti predsedu a podpredsedu či
člena predsedníctva nebráni súbežnému výkonu funkcii v Radách odbornosti.
6.4.4. Pre vedenie predpísaných evidencii a finančného výkazníctva sa môže zriadiť sekretariát. O jeho
zložení rozhoduje konferencia.
6.4.5. Sekretariát nemá riadiace právomoci a vo svojej činnosti sa riadi pokynmi predsedníctva a úlohami
vyplývajúcimi zo štatútu LERMAS.
6.4.6. Predsedníctvo LERMAS predovšetkým:
a) vykonáva svoje aktivity vedúce k naplneniu základného poslania a hlavných úloh LERMAS,
b) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia prijatého na konferencií LERMAS,
c) predkladá:
i.
výročnú správu o činnosti a hospodárení,
ii.
návrhy na úpravu stanov LERMAS,
d) v súlade so všeobecne záväznými predpismi spracúva a predkladá konferencii na schválenie interné
dokumenty LERMAS,
e) rozhoduje o zisteniach KRK,
f) schvaľuje návrhy na vyznamenania.
6.4.7. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby (aj „per rollam“), najmenej však 2x ročne, pričom:
a) predsedníctvo je uznášania schopná, ak sa zasadnutia predsedníctva zúčastní nadpolovičná väčšina
členov predsedníctva,
b) na rokovaniach rozhoduje väčšina hlasov prítomných členov predsedníctva, v prípade rovnosti
hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho,
c) uznesenia, rozhodnutia a riadiace akty schválené predsedníctvom sú záväzné pre všetky
organizačné štruktúry.
6.4.8. Pre zabezpečenie činnosti LERMAS predsedníctvo:
a) menuje a ruší menovanie pre dočasné komisie,
b) môže prizvať nezávislých odborníkov potrebných na riešenie odbornej problematiky súvisiacej
s činnosťou LERMAS.
6.4.9. Predseda predsedníctva:
a) je štatutárnym zástupcom LERMAS,
b) organizuje, riadi činnosť predsedníctva,
c) vykonáva svoju právomoc v zmysle predpisov LERMAS a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6.4.10. Podpredseda predsedníctva zastupuje predsedu predsedníctva v prípade:
a) ak predseda predsedníctva nemôže vykonávať svoju funkciu v plnom rozsahu z objektívnych príčin,
b) ak je zastupovaním písomne poverený v stanovenom rozsahu predsedom.
6.5. Rada odbornosti jednotlivých modelárskych odborností
6.5.1. Rada odbornosti je odborným orgánom leteckých a raketových modelárov. Vo svojej činnosti sa riadi
týmito stanovami a pokynmi predsedníctva .
6.5.2. V čele rady je predseda, ktorého volí na návrh Rady konferencia
6.5.3. Rada vo svojej činnosti najme:
a) odborne a metodicky riadi činnosť modelárov vo svojej odbornosti,
b) pripravuje podklady pre tvorbu požiadaviek na finančné zabezpečenie činnosti svojej odbornosti,
c) spracováva a koordinuje zostavenie plánov činnosti a kalendára súťaži a podujatí za svoju odbornosť,
d) predkladá predsedníctvu konkrétne požiadavky na organizačné a finančné zabezpečenie aktivít,
e) navrhuje za svoju odbornosť kandidátov do všetkých volených orgánov LERMAS,
f) spracováva podklady do výročnej správy predsedníctva za celú odbornosť,
g) navrhuje národné stavebné a súťažné pravidla,
h) predkladá predsedníctvu návrhy na bezpečnostné pravidla tvorbu bezpečnostných predpisov,
i) podieľa sa na tvorbe a presadzovaní medzinárodných športových pravidiel a ich aplikácie na území
Slovenska v rámci pôsobnosti LERMAS,
j) navrhuje vytvorenie a zrušenie sekcii združujúcich modelárov v jednotlivých kategóriách spoločne
s návrhom na vedúceho sekcie a trénera danej kategórie,
k) navrhuje za svoju odbornosť nominantov do reprezentačného družstva Slovenska pre účasť na
vrcholových športových podujatiach
l) navrhuje nomináciu osôb pre výkon funkcii medzinárodných rozhodcov za Slovensku republiku.
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6.6. Kontrolná a revízna komisia (KRK)
6.6.1. KRK je nezávislý kontrolný orgán, ktorý:
a) kontroluje dodržiavanie stanov, uznesení a ďalších predpisov, plnenie rozpočtu a hospodárenia
LERMAS ,
b) kontroluje hospodárenie s majetkom LERMAS,
c) kontroluje oblasť členskej evidencie a platenia členských príspevkov,
d) preveruje sťažnosti k činnosti LERMAS a jeho orgánov,
e) preveruje odvolanie sa člena proti rozhodnutiu orgánov LERMAS a odporúča riešenie predsedníctvu
LERMAS,
f) navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov predsedníctvu ako aj konferencií
LERMAS.
6.6.2. Predsedu kontrolnej a revíznej komisie a dvoch členov volí konferencia na obdobie 5 rokov. Predseda
KRK sa zúčastňuje na zasadnutiach predsedníctva LERMAS bez hlasovacieho mandátu.
6.6.3. KRK má právo vyžiadať písomnosti pre výkon svojej funkcie.
6.6.4. KRK má právo požiadať predsedníctvo o prizvanie nezávislých odborníkov potrebných na riešenie
odbornej problematiky.
6.6.5. Po vykonaní kontroly vyhotoví zápis a predloží predsedníctvu do 15 dní od vykonania kontroly. Zápisnice
z rokovaní, zistenia a návrhy musia byť spracované písomnou formou.

HLAVA 4
HOSPODÁRENIE
Článok 7
7.1. Hospodárenie, majetok a finančné zdroje
7.1.1. LERMAS je prijímateľom verejných prostriedkov a vyberá od svojich členov členský príspevok na svoju
činnosť.
7.1.2. LERMAS hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
7.1.3. Ak základný organizačný článok, ktorý z akéhokoľvek dôvodu ukončí členstvo v LERMAS, nemá nárok na
majetok LERMAS, ani na majetkové vyrovnanie z majetku LERMAS.
7.1.4. Spoločný majetok LERMAS je do zániku LERMAS nedeliteľný. Novonadobudnutý majetok, ktorý sa získal
podnikateľskou alebo inou činnosťou LERMAS je výhradným majetkom LERMAS.
7.1.5. Finančné zdroje LERMAS tvoria:
7.1.5.1. Príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
7.1.5.2. Členské príspevky.
7.1.5.3. Podiel na výsledkoch hospodárenia dcérskej spoločnosti.
7.1.5.4. Podiel na výsledkoch hospodárenia inej právnickej osoby, ktorej je LERMAS členom.
7.1.5.5. Príjmy z vlastnej činnosti a z nakladania s vlastným majetkom.
7.1.5.6. Dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo zo zdrojov územnej samosprávy a z
prostriedkov národných a medzinárodných neštátnych fondov.
7.1.5.7. Príjmy z predaja televíznych, rozhlasových, internetových vysielacích práv a všetky ďalšie príjmy z
využitia práv duševného vlastníctva, ktoré vlastní LERMAS.
7.1.5.8. Príjmy z darov a dobrovoľných príspevkov.
7.1.5.9. Príjmy z poukázania podielu zaplatenej dane (tzv. daňovej asignácie).
7.1.5.10. Príjmy z marketingových aktivít LERMAS.
7.1.5.11. Príjmy z bankových úrokov.
7.1.5.12. Príjmy z predaja vstupeniek.
7.1.5.13. Príspevky od medzinárodných športových zväzov.
7.1.5.14. Iné príjmy, ktoré schváli Konferencia LERMAS.
7.2. Výdavky LERMAS
7.2.1. Výdavky LERMAS predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte LERMAS v súlade s
potrebami plnenia úloh a cieľov LERMAS na príslušné obdobie.
7.2.2. Výdavky LERMAS slúžia najmä na:
7.2.2.1. Zabezpečenie činnosti všetkých úrovní športovej reprezentácie.
7.2.2.2. Starostlivosť o športové talenty a mládež.
7.2.2.3. Zabezpečenie organizovania súťaží a iných športových podujatí.
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7.2.3. Rozdelenie prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi ZOČ s príslušnosťou k LERMAS.
7.2.4. Na podporu regionálnych a oblastných štruktúr LERMAS.
7.2.5. Podporu investičných projektov LERMAS.
7.2.6. Vzdelávanie v oblasti športu a osobitne v jednotlivých oblastiach leteckého a raketového modelárskeho
športu.
7.2.7. Prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v leteckom a raketovom modelárskom športe a v boji proti
manipulácii priebehu a výsledkov súťaží.
7.2.8. Prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov.
7.2.9. Odmeny športovcov, športových odborníkov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie.
7.2.10. Administratívnu činnosť LERMAS, ktorej agenda a náročnosť presahuje bežný rámec výkonu
administratívnych činnosti a podmienky, ktoré má LERMAS.
7.2.11. Podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v oblasti športu a leteckých športov.
7.2.12. Dary a iné príspevky.
7.2.13. Všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov stanovených Stanovami LERMAS:
a) Iné výdavky schválené Konferenciou LERMAS.
b) Výdavky, ktoré je predsedníctvo LERMAS oprávnené vynaložiť v rámci svojej právomoci.

Článok 8
8.1. Služby
8.1.1. Na základe potrieb a požiadaviek LERMAS centrálne zabezpečuje služby ako sú napríklad:
8.1.1.1. Poistenia potrebné na vykonávanie letecko a raketomodelárskych aktivít v súlade s požiadavkami
platnými pre túto oblasť v SR.
8.1.1.2. Výroba alebo nákup tlačovín a propagačných materiálov pre potreby LERMAS.
8.1.1.3. Administratívnu činnosť spojenú s aktivitami LERMAS.
8.2. Poplatky
8.2.1. Podmienkou vykonávania letecko a raketomodelárskych činnosti ZOČ a jej členov pod zastrešením
LERMAS je úhrada členského príspevku, ktorého výšku pre každý kalendárny rok na návrh predsedníctva
LERMAS určí Konferencia LERMAS.
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HLAVA 5
ZÁNIK LERMAS
Článok 9
9.1. O zrušení LERMAS rozhoduje najvyšší orgán konferencia LERMAS a rozhodnutie musí byť prijaté
kvalifikovanou (dvojtretinovou) väčšinou delegátov najvyššieho orgánu LERMAS - konferencie.
9.2. LERMAS môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení.
9.3. Pri zániku LERMAS sa vykoná majetkové vysporiadanie.
9.4. V prípade zániku LERMAS bez právneho nástupcu vykoná najvyšším orgánom LERMAS - konferenciou určený
likvidátor likvidáciu majetku LERMAS v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
9.5. V prípade zrušenia LERMAS s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva,
záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu LERMAS, ak konferencia LERMAS
nerozhodne inak.
9.6. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia LERMAS.

HLAVA 6
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 10
10.1. Funkčné obdobie volených funkcionárov LERMAS, ktorí vykonávajú funkciu LERMAS končí a zaniká ich
mandát dňom vykonania volieb do orgánov podľa týchto Stanov. Do volieb vykonávajú pôsobnosť orgánov
podľa týchto Stanov.
10.2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
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