Zoznam pripomienok a navrhovaných zmien v stanovách LERMAS
Prejednané na zasadaní predsedníctva LERMAS dňa 1.12.2018 v Trnavej Hore
Link na stiahnutie stanov
STANOVY.PDF
Por.číslo
Meno, Klub navrhovateľa
Text pripomienky, návrh - popis zmeny
Čl.2, bod 1. 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.

Zdôvodnenie, poznámka

Nahradiť textom

1

2

Attila Csontos,LMK
Humenné
Čl.2,
bod 1. 2.1.1.
ZOČ - základný organizačný článok – modelársky klub- je športová organizácia zapísaná v informačnom systéme športu, ako
právnická osoba - športový klub (registrovaný v registri občianskych združení a neziskových organizácií MV SR), ktorá je
riadnym registrovaným členom LERMAS. Organizačné zložky iných organizácií sú neprípustné.

Nový článok
Sekretariát
1.Sekretariát Zväzu je administra vna a výkonná zložka LERMAS.
2.O zriadení a organizačnom zložení sekretariátu rozhoduje konferencia LERMAS.
3.Činnosť sekretariátu riadi predsedníctvo LERMAS.
4.Sekretariát plní najmä nasledovné funkcie:
a.vykonáva rozhodnu a predsedníctva v jeho mene,
Attila Csontos,LMK
Humenné
b.vedie
evidenciu členov a modelárskych klubov ,
c.zabezpečuje ekonomickú agendu LERMAS,
d.priebežne informuje členskú základňu o dianí vo LERMAS.
5.Funkcie sekretariátu môžu by zabezpečené:
a.na základe zmluvného vzťahu s treťou stranou,
b.personálnym obsadením sekretariátu; pracovnoprávne vzťahy pracovníkov sekretariátu LERMAS sú upravené Zákonníkom
práce, pracovným poriadkom LERMAS, popisom činností typických na funkciu a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Predsedníctvo odporúča prijatie návrhu

Nový článok do stanov.
Predsedníctvo odporúča prijať návrh

5.3. Vznik členstva
5.3.3. Podmienkou členstva je riadne vypísaná a potrebné informácie obsahujúca žiadosť podpísaná buď štatutárom v prípade
ZOČ alebo jednotlivcom pre individuálne členstvo.
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Doplniť nasledovne
Attila Csontos,LMK Humenné

Predsedníctvo odporúča prijatie návrhu

5.3.3. Podmienkou členstva je riadne vypísaná a potrebné informácie obsahujúca žiadosť podpísaná buď štatutárom v prípade
ZOČ alebo jednotlivcom pre individuálne členstvo. Súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
platných právnych predpisov Slovenskej republiky a nariadení EÚ. Členstvo vzniká uhradením členského príspevku na účet
LERMAS.
5.4.5. O vylúčení ZOČ alebo individuálneho člena LERMAS rozhoduje Konferencia LERMAS
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Attila Csontos,LMK
Humenné
nahradiť
textom
5.4.5. O vylúčení ZOČ alebo individuálneho člena LERMAS rozhoduje príslušná rada odbornosti.
V článku 5 zmeniť textáciu nasledovne:
5.1.1. Hlavné úlohy a poslanie modelárskeho klubu (MK)
- Ako ZOČ vytvára vhodné podmienky a plní úlohy pre všestranný rozvoj modelárskeho športu
- Pre zabezpečenie svojej činnosti a poslania MK ma schválené stanovy, ktoré na požiadanie predkladá orgánom LERMAS
- Vedie predpísanú evidenciu členov a zodpovedá za jej aktualizáciu
- Vytvára podmienky pre prípravu mladých, talentovaných a aktívnych športovcov
- Predkladá návrhy na organizovanie súťaží, sústredení, propagačných podujatí a po ich schválení orgánmi LERMAS ich
realizuje. Po skončení spracováva vyhodnotenie s vykázaním čerpania pridelených finančných prostriedkov podľa pokynov
orgánov LERMAS.
- Predkladá orgánom LERMAS návrhy na zlepšenie činností a ocenenia svojich členov.
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Ľubomír Krupár

Predsedníctvo neodporúča prijatie návrhu.
Odôvodnenie:
Pre plnohodnotné fungovanie modelárskeho športu ,
hlavne pre možnosť pridelenia peňazí a ich vykazovanie
, je potrebné aby každý klub mal svoje IČO. Pokiaľ MK
nebude zaregistrovaný na MV ( čo je
najtransparentnejší spôsob ) úprava stanov ponúka
možnosť , aby klub mohol byť organizačnou zložkou
LERMAS s pridelení IČO.
Je na zváženie, či základný obsah stanov bude uvedený
priamo v stanovách alebo – napr. na záver ako príloha
(???)
Požiadavka na spracovanie a prijatie stanov aj každej Organizačnej zložke LERMAS - , vychádza z toho, že iba
klub s presne určenými funkcionármi, ktorí majú
povinnosti dané stanovami prijatými členmi MK spĺňa
požiadavky DÚ na jednotný systém riadenia všetkých
procesov týkajúcich sa prevádzkovania modelov
jednotlivých kategórii. Je potrebné zdôrazniť, že princíp
individuálneho členstva je prílišným zaťažovaním
sekretariátu a do budúcnosti je potrené rátať s
podstatným zvýšením členského pre individuálnych
členov.
Predsednictvo bod 5.1.1 odporúča prijať.

V článku 6 v odseku 6.4.3. V časti - Výkon činnosti predsedu a podpredsedu či člena predsedníctva nebráni súbežnému
výkonu funkcii v Radách odbornosti.
Nahradiť text novým znením:
Výkon činnosti predsedu a podpredsedu či člena predsedníctva LERMAS nie je zlučiteľný s výkonom inej funkcie v orgánoch
LERMAS a funkciou Delegátov pre FAI/CIAM.
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Ľubomír Krupár

Odôvodnenie:
Prax opakovane ukázala, že súbežný výkon funkcií Predsedu
Rady a Člena Predsedíctva LERMAS v spojení s funkciou
delegáta LERMAS pri FAI/ CIAM ale i Predsedu R LeM a R
RaM sa neosvedčil hlavne z dôvodov:
-Dochádza k preťažovaniu jednotlivcov, ktorí potom
uprednostnia plnenie úloh vyplývajúcej z vyššej funkcie a
ostané nestíhajú
-Kumulácia úloh sa spravidla prejavuje v s esnených
podmienkach a krátkych časoch, čo má za následok
nedochvíľnosť alebo nedôslednosť plnenia ostatných úloh
-Vzhľadom na nevyhnutnosť inovovať jednotlivé funkcie a
priradiť im aj zmenené poslanie je predstava, že to zvládne
jedná a tá istá úloha nereálna.
-Počty členov LERMAS sú dostatočné na to, aby sa ťažisko
práce rozložilo medzi viacerých členov.
-Odstráni sa prípadné podozrenie, že jedná a tá istá osoba, si
svojími rozhodnutiami ovplyvňovala výkon druhej funkcie (
odstráni sa princíp – SÁM SI VELÍM – SÁ SI DOLOŽÍM)
- Pri funkcií delegáta LERMAS pri FAI/CIAM by mohlo
dochádzať k úplnej alebo čiastočnej absencii prenášania
výsledkov z rokovaní orgánov CIAM pre orgány LERMAS.

Predsedníctvo odporúča prijatie návrhu.
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6.1.1. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS.
Návrh na zmenu:
František Bachratý, MCT Trnava
6.1.1. Konferencia LERMAS je najvyšším orgánom LERMAS, ktorej predchádzajú konferencie odborností leteckého a
raketového modelárstva.
6.2.2. Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za dva kalendárne roky.
Návrh na zmenu:
František Bachratý,
MCTRiadna
Trnavakonferencia sa koná najmenej jedenkrát kalendárny rok, ktorú zvoláva predsedníctvo LERMAS a zároveň
6.2.2.
predkladá na schválenie správu o hospodárení za uplynulý rok a plán práce s vyrovnaným finančným rozpočtom na
nadchádzajúci rok.

Predsedníctvo neodporúča prijatie z dôvodu finančnej
a organizačnej náročnosti a bez prínosu voči
súčasnému stavu s negatívnym dopadom na súčasnú
koncepciu stanov

Predsedníctvo neodporúča schválenie tohto návrhu

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
František Bachratý,
MCT Trnava
schválenie
kvalifikovanou (dvojtretinovou) väčšinou musí byť splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny v každej odbornosti.
Návrh na zmenu:
6.2.4. Delegát konferencie disponuje počtom mandátov členov (starších ako 18 rokov) klubu, ktorý zastupuje. Individuálny
člen disponuje práve jedným mandátom. Na schválenie návrhu konferencie je potrebná nadpolovičná väčšina mandátov .
Predsedníctvo neodporúča schválenie tohto návrhu
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Taktiež vytvoriť tlačivo na pozmeňujúce návrhy a diskuzné príspevky podpísané predkladateľom, podpísané a prevzaté
František Bachratý,
MCT Trnava
predsedom
návrhovej komisie, ktorý v plnom znení zapíše do zápisnice.
Návrh na zmenu: Zrušiť uvedený bod. Upravený v bode 6.5.2.
František Bachratý, MCT Trnava
6.2.6. Rady odborností sú na konferencii volené členmi príslušnej odbornosti.
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.
František Bachratý,
MCTna
Trnava
Návrh
zmenu:
6.2.10. Na návrh člena 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.
Návrh na zmenu: Zrušiť uvedený bod.
František Bachratý, MCT
Trnava
6.2.11.
Konferencia a mimoriadna konferencia môžu byť vykonané formou Elektronickej konferencie, s využitím princípu „
per rollam“.

Predsedníctvo odporúča zapracovanie druhej vety do
štatútu LERMAS
Navrh stiahnuty predkladatelom

Predsedníctvo navrhuje prijať po uprave
-vypustit slová "predsedu predsedníctva"
Predsedníctvo navrhuje prijatie tohto návrhu
Zrušenie článku
Predsedníctvo neodporúča prijatie tohto návrhu

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.
František Bachratý,
MCTna
Trnava
Návrh
zmenu:
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”,majú členovia predsedníctva, delegáti konferencie právo vystupovať a
Predsedníctvo neodporúča prijatie tohto návrhu podávať návrhy do uznesenia ústnou alebo písomnou formou o ktorých predsedajúci konferencie je povinný dať hlasovať.
súčasné znenie je dostačujúce
6.4.2. Predsedníctvo tvorí štyria členovia predsedníctva, z každej odbornosti po dvaja. Predsedu predsedníctva, podpredsedu
a členov predsedníctva volí konferencia.
František Bachratý,
MCTna
Trnava
Návrh
zmenu:
Predsedníctvo neodporúča prijatie tohto návrhu 6.4.2. Počet členov predsedníctva je 7 členov a to pomerním zastúpením podľa počtu členskej základne v odbornostiach
namiesto zvyšovania počtu členov predsedníctva
leteckého a raketového modelárstva. Predsedu predsednístva a dvoch podpredsedov volí konferencia pomerním zastúpením.
zefektívniť spoluprácu medzi predsedníctvom a radami.
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.
František Bachratý,
MCTna
Trnava
Návrh
zmenu:
6.4.3. Predseda a podpredseda môžu byť z jednej odbornosti. Výkon činnosti predsedu a podpredsedu či člena predsedníctva
Predkladatel stiahol navrh
nebráni súbežnému výkonu funkcii v Radách odbornosti.
6.5.2. V čele rady je predseda, ktorého volí na návrh Rady konferencia
Návrh na zmenu:
František Bachratý, MCT Trnava
6.5.2. V čele rady je predseda a 6 členov v každej odbornosti, ktorý sú volení na konferencie leteckých a raketových
Predkladatel stiahol navrh
modelárov.
Či nie je v rozpore bod 4.2.1 týkajúce sa všeobecných hlavných úloh ....nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom
dosiahnutia zisku. 4.2.1.12 Podieľať sa na založení, vzniku obchodných spoločností s cieľom získavania ďalších zdrojov
Marián Jurkovič
financovania Lermas. A bodom
- 6.2.8.4. .... vytvorenie alebo účasť v obchodnej spoločnosti nie je za účelom
Tento bod nie v rozpore s platnou legislatívou
dosiahnutia zisku?

19

20

Marián Jurkovič bod 4.5.4. .... pôsobnosť v súlade so Zákonmi ... Pýtam sa akými zákonmi??? Treba definovať o aké zákony sa jedná.

zmeniť "zákonmi" na "s platnou legistatívou"
Čl. 6 Organizačná štruktúra je založená na princípoch demokracie tvoria ju odbornosti leteckých a raketových modelárov – to
je definícia. S takto definovanou organizačnou štruktúrou som sa ešte nikdy nestretol.
Preto sa znova pýtam: Prečo v schválených stanovách Lermas nie je konkrétne uvedené kto patrí do organizačnej štruktúry.
Marián Jurkovič Organizačná štruktúra a orgány sú dva diametrálne rozdielne pojmy. Podľa ďalších bodov stanov sem asi patrí konferencia,
Predsedníctvo akceptuje pripomienku. Žiada
predsedníctvo, KRK a rady. Z uvedeného vyplýva, že do organizačnej štruktúry teda nepatria ZOČ – kluby, sekretariát a ani
predkladateľa o návrh paragrafového znenia do
predseda predsedníctva organizácie ktorý reprezentuje organizáciu navonok – štatutárny zástupca? Kto bude vybavovať
najbližšieho termínu zmeny stanov
administratívu ???
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Marián Jurkovič Bod 6.1. Medzi orgány sa nezaraďuje ani predseda predsedníctva organizácie zastupujúci organizáciu navonok???
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Marián Jurkovič

Bod 6.2.8. Konferencia realizuje: pri výpočte úloh, ktoré konferencia rieši, treba dodržať určitú postupnosť vymenovaných
bodov podľa dôležitosti.
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Marián Jurkovič

Chýba veľmi vážny bod ktorý sa má prejednať na konferencii a to určenie cieľov a hlavné úlohy na nasledujúce obdobie,
predovšetkým do konania ďalšej konferencie, ktoré sa musia odraziť aj v uznesení.
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Marián Jurkovič
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Bod 6.2.8.2. – schvaľuje disciplinárny poriadok. – 6.8.2.15 ...schvaľuje smernice a interné predpisy. DP nie je interný predpis
???
Bod 6.2.8.10 Volí členov volebnej komisie. Malo by byť uvedené: navrhuje a volí pracovné komisie (mandátovú, volebnú,
Marián Jurkovič
návrhovú komisiu , zapisovateľov a overovateľov) a pracovné predsedníctvo.

Bod je riešený v bode 6.4.9
Predsedníctvo žiada predkladateľa o presné
paragrafové znenie podľa jeho návrhu

Predsedníctvo žiada predkladateľa o presnú definíciu,
ako by mali byť definované hlavné ciele a úlohy.
Organizácia sa riadi zákonom o športe č.440/2015 Z.z.
Predsedníctvo odporúča vypustiť bod. 6.2.8.2
Predkladatel navrhuje vypustit zo stanov
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Marián Jurkovič Bod 6.4.6. a – vykonáva aktivity vedúce k naplneniu základného poslania a hlavných úloh. Ako môže plniť tento bod, keď na
konferencii sa neurčia ciele a hlavné úlohy na nasledujúce obdobie do ďalšej konferencie???

27

Marián Jurkovič V Stanovách nie je tiež riešená otázka ako sa vysporiadať pri abdikácii člena orgánu.
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Marián Jurkovič Nie je riešená ani otázka administratívy.
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Nakoniec, ak vychádzam z materiálov pre zvolanie predchádzajúcej konferencie do Vrútok, tak leteckí modelári chcú mať
zastúpenie v novo vzniknutej organizácii Lermas pomerovým systémom. Z toho vyplýva približne 9:1 pre leteckých modelárov.
Hoci som letecký modelár v tomto prípade je to pre raketových modelárov absolútne nevýhodné, lebo je tu veľký nepomer.
Na druhej strane je však prínos hodnotiacich bodov za umiestnenie a počty medajlí z vrcholových medzinárodných podujatí je
však opačný.
Ako som vyrozumel na predchádzajúcej konferencii vo Vrútkach, z príhovoru viceprezidenta SNA p. Filusa do 8 členného
prezídia SNA budú nakoniec pribraní + 2 zástupcovia modelárov, t.j. bude mať 10 členov. Preto sa pýtam je to paritné alebo
pomerné zastúpenie??? Pri každej príležitosti sa spomína že zastúpenie v Zmose, kde je pomer zastúpenia na valnom
Marián Jurkovič zhromaždení 3:2 je nedemokratický a početná menšina modelárov ostatných odborností prehlasuje väčšinu. Zabúda sa na
Poznámky k zamysleniu
skutočnosť, že pre rozdeľovanie finančných prostriedkov – dotácií z Ministerstva školstva bol zavedený kľúč 40% pre
leteckých, 30% pre raketových a 30% pre ostatné odbornosti. Prostriedky boli dané do výhradnej právomoci jednotlivých rád.
O tomto rozdeľovaní asi veľa klubov doposiaľ nemá informácie. Teda ako ich rozdelili medzi jednotlivé kluby bolo len v ich
kompetencii. A čo povedať k zastúpeniu modelárov v prezídiu SNA je demokratické keď je tu určený pomer 8:2 ???
Záverom vo Vrútkach bolo deklarované, že nové združenie bude výlučne zastupovať modelárov, ktorí sa venujú kategóriám
spadajúcich pod FAI. Postupne sa menily stanovy až nakoniec došlo k tomu, že Lermas bude zastupovať všetkých leteckých a
raketových modelárov. Niektorí modelári sa prihlásili dobrovoľne, iní, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných súťaží a musia mať
licenciu FAI nemali na výber.

Viď. Bod poradové číslo 23
Predsedníctvo žiada predkladateľa o vypracovanie
návrh paragrafového znenia
Viď. bod poradové číslo 2

