Správa Predsedu LERMAS za rok 2018
Vážení delegáti, modelári,
V prvej rade Vás všetkých srdečne vítam a verím, že otvorenosť s akou som správu pripravil
sa stretne s pochopením a poslúži k hľadaniu lepších riešení ,zodpovedného prístupu a tým
k napĺňaniu cieľov, ktoré sme si dali, keď sme LERMAS zakladali. Ešte sme stále v štádiu
tvorby a hľadania spôsobov na najvhodnejšie riešenia čo vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie.
Osobne všetky nedostatky a drobné neúspechy chápem ako výzvy na zvýšenie úsilia.
Ešte stále sa stretávame s názormi ,ktoré spochybňujú“ založenie LERMAS ako i vstup do
SNA. Nikto z nás nie je spokojný, že sa nám nepodarilo presvedčiť kolegov v ZMoS o výhode
spoločného fungovania, ani fakt, že SNA nesplnil to čo nám sľuboval pred vstupom . Le a Ra
Modelári získali právnu subjektivitu a dnes môžu slobodne rozhodovať o ďalšom smerovaní
svojej existencie. Je to veľmi dôležité a umožňuje nám to sústrediť sa na to čo sami
považujeme za podstatné a prospešné. Máme to vo vlastných rukách a je iba na nás ako
s tou možnosťou naložíme. Nakoniec vývoj v ZMoS ako i riešenie vzťahov vo vnútri SNA jasne
ukazujú, že naše postoje , naše požiadavky a návrhy na riešenie boli a sú správne. Nedá mi
pripomenúť, že boli to nesprávne kroky funkcionárov ZMoS v roku 2016 , keď boli finančné
prostriedky z MŠ pre modelárov pridelené v príspevku SNA a modelári ešte neboli jeho
členmi lebo postoj Prezídia bol netransparentný a nejasný. Následné dohody o vrátení časti
rozpočtu neboli robené podľa skutočného výpočtu výšky ale iba nepochopiteľným odobratím
25000 Eur z rozpočtu SNA. Tu práve vznikla chyba a od nej sa odvíjajú nesprávne názory SNA
o oprávnených nárokov modelárov. Je smutné, že sa v týchto rokovaniach viedla diskusia
o financiách pre Le a Ra Modelárov ale bez vedomia predsedov Rád Le a Ra Modelárov.
Tento jediný moment determinuje všetky negatívne vzťahy v SNA dodnes.
Pokúsim sa správu podať ako môj pohľad na dosiahnutý stav v napĺňaní cieľov a úloh
LERMAS, ktoré sa dajú zhrnúť takto: vytvoriť silnú, jednotnú a dobre fungujúcu organizáciu ,
ktorá bude schopná pôsobiť ako Národný predstaviteľ pre letecký a raketo- modelársky šport
. Bude mať vybudovaný centralizovaný systém riadenia pevné zásady činností a hlavne
JEDNOTNOSŤ. Máme za sebou prvý rok a aj keď sa podarilo veľa ,vyzerá to tak, že ešte stále
nás čaká veľa práce. Realizáciu úloh nám komplikovali vonkajšie vplyvy , na ktoré sa nedalo
nereagovať a často i na úkor plnenia čisto našich úloh.
GDPR, prieťahy s riešením vzťahov so ZMoS, obhajoba našich oprávnených záujmov v rámci
SNA. Dlhé rokovania na MŠ a s našimi partnermi s ostatných leteckých športov na príprave
nového NŠZ. Pokračovali sme v intenzívnom rokovaní s DÚ kde sme prezentovali názory
a požiadavky modelárov na riešenie ich požiadaviek na prevádzku modelárskeho športu.
Tieto vplyvy a potreby išli mimo nás, a nedali sa predvídať, vyžadovali len čas a pozornosť
na prípravu . Horšie je to však s tými vplyvmi, ktoré ovplyvňovali plnenie úloh z vnútra
a vypovedajú o potrebe sa nimi zaoberať:









Nedochvíľnosť a nedôslednosť v plnení úloh a prípravy podkladov smerom od
Predsedov klubov k Sekretariátu a Predsedníctvu. I drobné omeškanie , následné
vynútenie opakovaného vyžadovania podkladov dvojnásobne zaťažuje spracovateľský
stupeň( bližšie v správe sekretariátu)
 Prehnaná iniciatíva jednotlivcov, ktorí si osobujú právo na detailné informácie
o každom kroku Predsedníctva či sekretariátu. Keď ich nemajú vypisujú svoje názory
na diskusných fórach a šíria tak dezinformovanosť . Nedochádza im, že tým nič
neriešia ,iba že komplikujú plnenie úloh jednotlivým stupňom riadenia a negatívne
ovplyvňujú názorovú jednotu a atmosféru v členskej základni. Pokiaľ sú informácie
v štádiu zverejnenosti tak ich nájde každý na stránkach LERMAS. Neúplné , čiastková
informácie sú kontraproduktívne a môžu spôsobiť presný opak- poškodiť až
znemožniť riešenie problémov.
Žiaľ ešte horší je prístup tých členov LERMAS, ktorí roznášajú informácie medzi členov
SNA ( prezídia alebo na úrovni Aeroklubov, možno na MŠ ???)o problémoch
a nejednotnosti LERMAS . Jedná sa o nepodložené informácie, často len subjektívne
postrehy a predstavy jednotlivcov s cieľom zapáčiť sa a možno takým spôsobom sa
pomstiť jedincom V LERMAS, či sa iba zviditeľniť(?) Môj názor na takéto aktivity je
jednoznačný- Komu sa nepáči a nedokáže využiť stanovami definované postupy ako dať
najavo nespokojnosť a predniesť kritiku na činnosť LERMAS nikto ho nenúti k členstvu –
má možnosť zrušiť svoje členstvo a vstúpiť kde len chce. Dodržiavanie subordinačných
zásad platí aj pre funkcionárov a členov jednotlivých orgánov LERMAS. Neoprávnené
posúvanie mailovej komunikácie, ktorá prebieha v rámci prípravy a hľadania riešenia
problémov medzi členmi Predsedníctva , sekretariátom , či Kontrolnej komisie ,
vybraným členom LERMAS nie je prípustné a vytvára iba dojem, že autori majú snahu
spochybniť jednotu, či spochybniť úroveň spolupráce v jednotlivých orgánoch LERMAS-.
Na vyslovenie kritiky, nespokojnosti s prácou Predsedu, Predsedníctva, sekretariátu a KK
je priestoru a metód dostatok. Stačí čítať a poznať stanovy.
Doterajšie prípady takto prejavenej nelojálnosti sa podarilo napraviť, či eliminovať. Je
potrebné zdôrazniť, že také formy podrývania postavenia a jednotnosti LERMAS sa bude
v budúcnosti posudzovať ako hrubé porušenie stanov s patričným postihom. Aj
demokracia má svoje pravidla a hranice.
Tu je potrebné zdôrazniť, že keď chceme vybudovať a udržať našu organizáciu
dôveryhodnú takú ktorá bude schopná prevziať aj časť povinnosti od štátnych orgánov
(DÚ),ako poverená organizácia v zmysle leteckého zákona ,budú musieť byť dodržiavané
základné subordinačné pravidla a primerane plnenie úloh v čase a kvalite. Požiadavky na
poverenú organizáciu sú dosť vysoké , jednotnosť a súdržnosť členskej základne,
schopnosť dodržiavať dohodnuté pravidla sú prirodzené.

Všetky spomínané javy negatívne vplývali na úroveň plnenia úloh našťastie, prevažná
väčšina funkcionárov a členov pristupovala k k plneniu úloh zodpovedne a prispeli

k tomu, že sa podarilo splniť hlavné úlohy. Z úspechov je potrebné vyzdvihnúť
dosiahnutý stav v zakladaní, vedení a udržiavaní evidencií, na čom má osobnú zásluhu
Náš sekretár A.Csontos ( licencie, register športovcov, podklady do rozpočtu, vytvorenie
podmienok na vyplácanie financií – zmluvy .....)Osobne som presvedčený, že prevažná
väčšina členov LERMAS ani len netušia čo všetko to obnáša a pokiaľ chceme udržať
funkčnosť našej organizácie bude nevyhnutné do budúcnosti otázku sekretariátu riešiť
obsadením stálej pracovnej sily .
Keď hodnotíme funkčnosť a jednotnosť organizácie nemožno nevyhodnotiť prácu
predsedníctva . Zloženie Predsedníctva s možnosťou elektronickej komunikácie hodnotím
ako plne dostatočné . Prax ukázala, že je dobre do rokovaní predsedníctva plynule
zapájať aj sekretariát a kontrolnú komisiu . Tak s predstihom majú živé a aktuálne
informácie nie iba o situácii , ale aj prehľad o vývoji a stave plnenia súvisiacich úloh. Na
strane druhej má predsedníctvo viac názorov a návrhov na riešenie každého problému .
To umožnilo prizývať ich k rokovaniam na DÚ a MŠ a využiť ich dostupnosť v Bratislave
( najčastejšie bol na to pozývaný A.Molčányi) .
Naopak prejavila sa potreba zvýrazniť postavenie Rád Odborností a zvýšiť im právomoci.
Základné úlohy sú síce nadefinované v našich stanovách –no toto bude potrebné
rozpracovať v štatúte . Základom by mohla byť zmena zloženia Rady LeM ( R RaM už tak
funguje) , tak aby rada bola schopná riešiť nie iba fungovanie kategórii ,ale aj procesy
rozvoja leteckého modelárstva, prípravu a vznik nových kategórii, riadenie prípravy
a organizovania súťaží prácu s mládežou, riešenie spoločných technických problémov pre
viac kategórii, Verejné Modelárske Podujatia a tiež prípravu podkladov na rokovania
plenárnych zasadaní CIAM . Návrh so štruktúrou som už terajšej rade poskytol a dostal
ho aj nový kandidát na P R LeM. V praxi by to malo fungovať tak, že všetky odborné
problémy prerokuje Rada a so svojím odporúčaním predloží Predsedníctvu na schválenie.
Predseda Rady by mal byť pravidelne pozývaný na zasadnutia Predsedníctva a tak mal
možnosť presadzovať návrhy, odporúčania a požiadavky. Predsedníctvu tým nevznikne
povinnosť len žiadosti návrhy opečiatkovať, ale i povinnosť a právo kontrolovať prípravu,
realizáciu a vyhodnocovať dosiahnutý stav plnenia úloh, vrátane kontrol nakladania
s finančnými prostriedkami pochádzajúcich od štátu , a samospráv na organizovanie
medzinárodných súťaží a aktivít . V žiadnom prípade nejde o zásah do kompetencie
nižších článkov riadenia ( klubov), ale je potrebné si uvedomiť, že na kompetentné
orgány sa predkladajú žiadostí schválené LERMAS . Toto schválenie nemožno chápať iba
ako formalitu , ale ako garanciu športovej organizácie , ktorej organizačná zložka akciu
realizuje.
Toto platí dvojnásobne aj o žiadostiach na usporadúvanie akcií cestou CIAM. Podpis
a pečiatka národného zväzu ( asociácie) je pre orgány CIAM garanciou , že tento je
schopný zaistiť vhodné podmienky pre danú akciu. To platí o oblasti financovania ,
materiálneho zaistenia ale i podmienok na lietanie- vyčlenenie vzdušného priestoru.

Doterajší stav nemožno trvale akceptovať , preto bude snaha o zladenie všetkých krokov
a to v dostatočnom predstihu. Systém finančnej pomoci , zavedený MŠ nám to
neuľahčuje, lebo aj keď dostaneme dotáciu na usporiadanie takého podujatia, tak
najskôr nám ju vyplatia v júni – júli. Túto oblasť bude nutné zmapovať a hľadať spôsoby
ako to najlepšie bude možné realizovať.
Ako nevhodné sa prejavilo spájanie funkcie Predsedu Rady s inými funkciami v LERMAS
a preto som spracoval návrh na úpravu stanov aby sa znemožnilo súbežnému obsadeniu
oboch funkcií jedným človekom. Osobne si myslím, že naša členská základňa nemôže mať
s tým problém .
LERMAS - FAI/ CIAM
Naše zastupovanie pred orgánmi CIAM, malo iba jedinú chybičku- peniaze na výjazdy
delegátov sme museli hradiť s našich členských príspevkov, aj keď v Príspevku pre uznané
športy bola táto položka obsiahnutá ( SNA nám nedal nič).
V tejto oblasti sa tiež prejavili deformované názory niektorých členov o spôsobe riadenia
delegátov a ich povinnostiach. Aj túto oblasť bude presne riešiť štatút. O postavení Rád
v príprave podkladov som už hovoril. Jediný orgán, ktorý má právo riadiť delegátov je
a bude P R E S E D N Í C T V O.
Takto schválené stanoviska, požiadavky a návrhy je DELEGÁT povinný predniesť a
obhajovať. Po návrate je povinný predložiť písomnú správu Predsedníctvu, ktoré
rozhodne o plnení úloh a realizácii opatrení z nej.
Akékoľvek pokusy robiť si z delegáta prekladateľa, či parlamentára a vyjednávača bez
vedomia Predsedníctva je neprípustné.
Vo vzťahu k CIAM má ale SR jeden problém, pochádzajúci z dôb ZMoS – volá sa
INTERTOUR. Predsedníctvo a ja osobne som spravil chybu, že sme problém chceli
pomôcť vyriešiť podporným stanoviskom, že organizátori nič nerobili ako komerčnú
činnosť ale ako propagáciu a podporu pri rozvoji novo sa rodiacej kategórie F5J . Ani pri
opakovaných pokusoch sa nepodarilo od organizátorov získať vierohodné doklady
a autorizačné dokumenty , ani štruktúru riadiacich orgánov a postavenie jednotlivcov
v nich. V dokumentácii ZMoS sa o tejto aktivite nenachádza žiadna zmienka.
Predsedníctvo LERMAS má iba niektoré dokumenty a časť korešpondencie po vzniku
problémov v organizovaní tejto aktivity.
Organizátorom bol poskytnutý priestor aby predložili záväzné stanovisko s návrhom na
riešenie, už na letnom zasadaní Predsedníctva. Situácia vyústila do výrazného oslabenia
práce Predsedníctva s rozširovaním nesprávnych a nepotvrdených informácii
o úmyselnom poškodzovaní „Slovenského záujmu F5J „o porušovaní , či upieraní práv
jednotlivcov vydávať príkazy pre rokovanie delegáta a nároku o priebežnú informovanosť

mimo a bez schválenia záverov Predsedníctvom. O osobných útokoch a osočovaní ani
nehovorím.
K riešeniu, aj keď so značným časovým sklzom dospelo predsedníctvo až teraz, keď
prípravou stanoviska spolu s návrhom na riešenie situácie okolo INTERTOUR pre
Prezídium CIAM a povinnosťou ,materiál predložiť Predsedníctvu , bol poverený J.Bačiak
a to bez rozdielu kto v minulosti vystupoval ako Gen. Manažer, Contest manažer , či
z pozície iného člena organizačného týmu INTERTOUR. Pre úplnosť bolo zvýraznené, že
Predsedníctvo LERMAS sa dištancuje od škôd spôsobených organizovaním tejto aktivity
a od akejkoľvek účasti LERMAS v prípadných súdnych sporoch medzi CIAM a
organizátormi. LERMAS predsa nemôže ohroziť dobrú pozíciu Slovenských modelárov
v CIAM iba pre jedinú aktivitu, ktorá bola spustená a vykonávaná ešte pred vznikom
LERMAS.
Na škodu veci je fakt, že obmedzená komunikácia s aktérmi sa negatívne prejavila , tak,
že sme naozajstné zásluhy Slovenských modelárov pri zrode kategórie F5J nedokázali
pretaviť do návrhu na ich ocenenie, ktoré sa predkladalo teraz v jeseni. Osobne chcem
len dúfať, že slabá komunikácia ohľadne tejto aktivity nespôsobí komplikácie
v organizovaní ostatných súťaží F5J, vrátane budúcoročných MS.
Reprezentácia SR- súťaže a VMP
Výhodou fugovania našej stránky je, že výsledky jednotlivých súťaží sú uverejňované
priebežne.
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Verejné modelárske podujatia

3

Je to najvýraznejší prínos pre propagáciu a zvýraznenie našej organizácie. A ocenenie si
zaslúžia všetci aktéri vrátane rodičov našich juniorov, ktorí ešte stále musia prispievať na
to aby sa ich ratolesti mohli nejakej súťaže zúčastniť. Doterajší systém financovania
neumožňuje priamo podporiť organizátorov domácich súťaži . Aj tu budeme hľadať
možnosti hlavne tam, kde výber štartovného nemá šancu pokryť náklady na organizáciu.
Tento princíp s podporou by mohol byť uplatnený hlavne u súťaží pre začínajúcich
modelárov, kde výber štartovného by mal tolerovať reálne možností začínajúcich
modelárov a ochoty ich rodičov.
Aj pre túto oblasť ( organizáciu , zabezpečenie a vyhodnocovanie súťaží) práce platí to ,
čo bolo povedané v popise návrhu zmien na prácu Rád Odborností a postavenia
Predsedníctva. Detailne by tieto postupy mali byť rozpracované v športovom poriadku.
Rating popularity doma a v zahraničí totiž významne ovplyvňuje výšku príspevku pre
uznaný šport.
Osobne som navštívil ( jednu organizoval) všetky VMP. Pokúsime sa i tento rok dosiahnuť
stav, že žiadosť predložíme spoločne za všetky a poplatok bude len jeden. Dávam na
zváženie organizátorov, či by nebolo vhodné tieto aktivity využiť na propagáciu všetkých
modelárskych kategórii. O čosi také sme sa pokúsili na SLIAČI, kde do programu bola
zaradená i ukážka raketového modelárstva a veľkej pozornosti sa tešila ukážka upútaných
modelov, ktoré tam predviedol Mišo Hricinda. Aj ukážka voľného modelu, RC hádzadla, či
RC-vetroňa bude prínosom k propagácii. Možnosť ukázať maketu do detailu spracovanej
makety rakety je výzva pre našich rakeťákov.
Pre Rady odborností bude úloha, premyslieť a zorganizovať aktivity pre začínajúcich
modelárov. Touto cestou sa vybrali v Martine. Už roky dosahujú výsledky v ostatných
kluboch , kde práca s mládežou je ich prirodzenou aktivitou ( Humenné, Prešov,
Bardejov Trenčianská Turná, RMK Dubnica nad Váhom... Myslím, že ocenenie takej práce
získaním príspevku z položky pre mládež a talentovanú mládež „ naštartuje správnym
smerom „ aj ostatné kluby. Stačí sa pozrieť na kruhový graf vekového zloženia – keď sa to
nezačne meniť (omladzovať) je výsledok spočítateľný a nie najkrajší.

LERMAS - SNA - NŠZ
Keď vznikli prvé spory o pomernom zastúpení odborností v rámci LERMAS ( na UK ) som
povedal, že v tom nevidím problém taký ako vo vydobytí dôstojného postavenia
modelárov v štruktúrach SNA a komunite leteckých športov. Bol by som rád, keby som sa
bol mýlil – no život ukázal, že je to oveľa horšie. Ani jeden prísľub SNA nebol naplnený





Nemáme žiadne zastúpenie v prezídiu ( mali sme mať dvoch)
Počty delegátov na konferencie, ktoré rozhodujú o najzákladnejších veciach je taký,
že nabáda k cielenej neúčasti.
Spôsob delenia príspevku, evidentne navýšeného príchodom modelárov túto
skutočnosť SNA nezohľadnil a odmieta sa o tom baviť
Nenáležité porovnávanie náročností jednotlivých športov a tvrdenia, že sme
špejličkári má síce racionálny základ, no nie oporu v zákone o športe. Tu nič nebráni
SNA presadzovať vyšší koeficient náročnosti na pridelenie vyššieho príspevku na MŠ
. A nie tým operovať pri delení spoločných peňazí , pridelených bez uznania tohto
nároku!!!!

Tento stav a postoj SNA ma osobne mrzí, lebo som bol a som zástanca názoru, že
komunita príslušníkov všeobecného letectva ( v ňom i športovcov kde patríme my
modelári) je odsúdená k spolupráci . Každý spor a neochota sa o problémoch baviť
odďaľujú až znemožňujú nájdenie spoločného riešenia.
My sme neurobili nič viac a nič menej ako sme predložili na P SNA fakty podložené
dokladmi písomne vyhotovenými kompetentnými funkcionármi MŠ. Nepomohlo ani to,

že nám za pravdu dala hlavná kontrolórka športu i gen. riaditeľ sekcie športu MŠ. Na
našu stranu sa postavili kolegovia z ostatných leteckých športov (SFUL,LAA, SLA).
Terajšie tvrdenia a výhovorky, že keby sme neboli „ vyskakovali“ mohli sme dostať viac,
keby nebol taký priamy a ostrý P.Buraj mohlo to dopadnúť inakšie ....sú irelevantné
a absolútne nepoužiteľné. Tieto názory sme viac krát vyvrátili a utiekajú s a k nim vtedy
keď im dochádzajú presvedčivé argumenty.
Ba naopak, keby sme sa neboli ozvali o skutkovom stave by dodnes nevedeli na MŠ
a stav by sa pomaly zakonzervoval.
Po poslednom rokovaní na MŠ, kde bolo konštatované, že podmienky ktoré vytvoril SNA
pre nás a ostatné letecké organizácie sú nedostatočné ( dehonestujúce..). Nakoľko
SNA jednoznačne odmietli možnosť upraviť svoje stanovy a podmienky tak aby
vyhovovali aj ostatným, bolo dohodnuté, že do konca roka predložíme návrh koncepcie
založenia nového NŠZ. Iniciatívy sme sa chopili my (LERMAS) a spracovaný návrh sme
predložili ostatným zástupcom leteckých športov. LAA,SFUL,SLA sa vyjadrili tak, že s tým
súhlasia . SNA nekomunikuje vôbec . Zvolali Prezídium, kde chceli riešiť ďalšie fungovanie
LERMAS a LAA v štruktúrach SNA, no na celom rokovaní nebola ani len zmienka ako si to
predstavujú a čo ponúkajú. Moja správa z prezídia je uverejnená na stránke LERMAS.
Na Predsedníctve sme sa dohodli, že budeme pokračovať v obhajobe našich práv a začala
sa diskusia s UPS ( autormi zákona o športe). Detailne rozoberať všetky aktivity nie je ani
možné, záver je podstatný- Dali nám za pravdu a vyjadrili ochotu robiť nám mediátora pri
ďalšom rokovaní s MŠ. Momentálne sa pripravuje rokovanie .
Musíme však byť jednotní a razantne musíme odmietnuť všetky aktivity jednotlivcov,
ktorí spochybňujú oprávnenosť našich požiadaviek a snažia sa zapáčiť protistrane
v domnení, že si polepšia ???.
Obavy, že nás vyhodia z letísk, či inak nás budú obmedzovať sú nenáležité. My
nevedieme spor so žiadnym Aeroklubom, podstata nášho sporu je v rozdielnom videní
postavenia NŠZ medzi nami a SNA. Prezídium SNA nemá priamy dosah na činnosť letísk
Aeroklubov – SNA nevlastní žiadne letisko a vlastí len zopár lietadiel . Všetko ostatné je
v súkromnom vlastníctve .. Tu platí všeobecné odporúčanie -udržiavajte dobré vzťahy
s Aeroklubmi, veď za členstvo v nich , ako i za použitie ich letísk im predsa platíte. My sa
zas budem snažiť presvedčiť vedenie SNA, že tak ako my sme potrebovali byť členmi NŠZ
( prístup k príspevku) tak oni potrebujú nás aby vôbec mohli byť NŠZ.
Som presvedčený, že naša ponuka dať im 15 % z prostriedkov, ktoré svojimi výsledkami
vytvorili modelári bola viac ako veľkorysá. Ani náš požiadavka ( podporená LAA) aby nám
bola priznaná váha športu minimálne na úrovni 60% lebo je prínosom pre celý SNA
nebola vypočutá a bola zamietnutá .

Záver, ciele
Priatelia, ospravedlňujem sa za možno prílišnú kritičnosť a konkrétnosť, ale ešte stále
sme vo fáze kreovania a čím skôr sa zbavíme negatívnych vecí tým skôr dosiahneme to čo
sme si predsavzali. Mravenčia práca na evidenciách by sa mal pretaviť do vzniku
podmienok , kedy celá rada krokov bude už automatizovaná a bude vyžadovať iba
udržiavací režim. Aj keď budú požiadavky na kluby vyššie, ich realizácia pri funkčnom
systéme bude veľmi jednoduchá a som presvedčený, že to odstráni negatívny vzťah
k výkonu funkcie predsedu klubu a nechuť vôbec kluby zakladať a dať im právnu
subjektivitu. To, že nebude možné udržať terajšiu výšku príspevku je asi všetkým jasné,
Veľa vecí , ktoré musí LERMAS plniť vyplýva so zákonov a ich nerealizovanie nás môže
vyjsť ešte drahšie. Pokiaľ sa podarí uspieť v presadení našich požiadaviek v nárokoch na
rovnoprávne postavenie v rámci NŠZ a budeme mať možnosť využívať 15% z príspevku
uznanému športu pre činnosť administratívy, a potom bude možné poplatky v ďalších
rokoch znížiť.
Na poli propagácie a prezentácie činnosti modelárov SR bolo už tento rok spravený veľký
kus práce:













Zúčastnili sme sa na 6-tich rokovaniach organizovaných DÚ , kde bola od
prezentovaná naša pozícia a požiadavky
Podarilo sa zorganizovať prvý tábor pre mladých modelárov ( obmedzený režim bol
spôsobený neskorým priznaním a výrazne krátením dotácie od MO..
Na celoštátnu konferenciu o využívaní vzdušného priestoru sme už prizývaní
každoročne. Aktívne sme tu vystúpili a predniesli svoje návrhy a požiadavky. Tie sú
vždy zapracované do publikácie z konferencie.
Máme za sebou úspešné zvládnuté 3 rokovania na MŠ
V súčinnosti s ostatnými leteckými športmi sme vykonali 5 rokovaní na prípravu
vzniku nového NŠZ
Sme pozývaní ako partneri na významné akcie ostatných partnerov ( pred audit,
audit LAA, SNA, oslavy SFUL...)
Všetky tieto aktivity vyústili do našej nominácie v ankete „ zlaté krídla“. Ocenenie
práce modelárov v oblasti rozvoja letectva je často nedoceňované, no je
dokázateľné, že na významných postoch v našom letectve sú bývalí modelári
Teraz sme zapojení do úpravy štatútu „ zlatých krídel“ na základe našich návrhov na
potrebu zmeny systému hodnotenia...
Na SIAF sme mali vlastný stánok s možnosťou propagovať naše miesto a výsledky
v leteckých športoch
V neposlednej rade boli sme prijatý na rokovanie koordinačnej porady pre využitie
Vz. priestoru. Tu sme získali odporúčanie na prerokovanie našej požiadavky ( stať sa
plnohodnotným užívateľom Vz, priestoru) na rokovanie výboru SMK, ktorá je
definovaná zákonom ako jediný prvok má právomoc o pridelení a využití
Vz.priestoru rozhodovať.
Keď k tomu prirátam naše úspechy v súťažnom lietaní a práce s mládežou nie je
možné pozerať na prvý rok existencie LERMAS až tak pesimisticky.

Zostáva nám ale ešte veľa práce:









Dokončiť a schváliť ŠTATÚT
Dokončiť a schváliť ŠPORTOVÝ PORIADOK a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre
plnohodnotnú činnosť LERMAS
Spracovať „ MEMORANDUM AEROMODELÁRA“ v ktorom by sme mali deklarovať náš
aktívny prínos a ochotu dodržiavať pravidla bezpečnej prevádzky modelov ...
Pripraviť sa na realizáciu ďalších požiadaviek , ktoré môžu vzísť z procesu realizácie
nových legislatívnych noriem a predpisov..
Vytvoriť čo najlepšie podmienky pre našich reprezentantov a nedopustiť tak skokový
pokles dosiahnutých ocenení
Pripraviť a podať návrhy MŠ na pridelenie titulov a ocenení naším športovcom
a športovým odborníkom( tento rok sme čakali, či si úlohu splní SNA, ale po
konzultácii na MŠ, návrhy máme predložiť samostatne .
Čím som začal ako s kritikou tam skončím . Hlavnou požiadavkou do budúcnosti je
nevyhnutné posilňovať jednotu a súdržnosť LERMAS, včasné a dôsledné plnenie úloh
na všetkých stupňoch riadenia.
Pripomienkovanie Rozhodnutia a podpora nových legislatívnych noriem (???)

Ďakujem všetkým za spoluprácu a podporu a prajem nám aby sa LERMAS stále viac
zjednocoval a zviditeľňoval kladnými výsledkami a prezentáciou letecko
a raketomodelárského športu nielen doma, ale šíril dobré meno SR aj v zahraničí.
LETU ZDAR
Ľubomír Krupár
Predseda LERMAS o.z.

