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SPRÁVA O ČINNOSTI SEKRETARIÁTU
ZA ROK 2018
Zloženie sekretariátu bolo schválené ustanovujúcou konferenciou LERMAS dňa 20.1.2018. Za
sekretára LERMAS bol zvolený Attila Csontos, ktorý túto činnosť vykonáva mimo jeho hlavného
pracovného pomeru bez finančného ohodnotenia.
Medzi základné úlohy sekretariátu patria:









evidencia klubov a členov združenia
vedenie účtovníctva
spracovanie a vedenie GDPR dokumentácie
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. Evidencia klubov a členov združenia
Ku dňu konania konferencie je v LERMAS registrovaných 981 členov (z toho 36
individuálnych) , a 61 klubov. Registrácia bola vykonávaná priebežne počas celého roka,
najintenzívnejšia registrácia bola v mesiacoch január-február, v období úhrady členských
príspevkov. Registračný formulár bol počas roka niekoľkokrát aktualizovaný z dôvodov
upresnenia a doplnenia informácií o členoch združenia. Vzhľadom na technické možnosti
sekretariátu bola registrácia členov udržiavaná len prostredníctvom Excel formulárov.
Kvalita informácií poskytovaná klubmi nie je vždy uspokojivá. Niektorí predsedovia klubov
nezvládajú prácu s Excelom a dôsledkom toho sú neúplné alebo zmätočné informácie, na
základe ktorých je nutné emailovo si dožiadať upresnenia. Ďalším problémom je nedbalosť
predsedov niektorých klubov, ktorí neoznamujú zmeny v členskej základni klubu (čím
porušujú článok 5.6.1.3 stanov). Toto znižuje efektivitu práce sekretariátu a zvyšuje
množstvo emailovej komunikácie.
Vzhľadom na tieto problémy predsedníctvo rozhodlo o obstaraní elektronického
evidenčného systému (ktorý používa aj SNA) s ročnou úhradou 240€. Hlavná evidenčná
úloha členov LERMAS bude prenesená na základné organizácie - kluby – ktoré budú
udržiavať aktuálne informácie v informačnom systéme LERMAS. Predsedovia združenia
dostanú prístupové informácie a evidenciu členov budú vykonávať vo webovej aplikácii.
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Toto umožní rýchlejšie a presnejšie zmeny v členskej základni a zníži sa množstvo
odosielanej korešpondencie medzi sekretariátom a klubmi.
V priebehu druhého polroka boli predsedovia klubov požiadaní o zaslanie stanov
a dokumentov preukazujúcich pridelenie IČO. Dodnes nie všetci predsedovia splnili túto
povinnosť. Bola vykonaná lustrácia registrácie jednotlivých klubov kde boli zistené hrubé
nedostatky v evidencii klubov.
Z celkového počtu 61 klubov je 9 klubov organizačnou jednotkou ZMoS, čo odporuje
stanovám LERMAS a taktiež aj zákonu o združovaní občanov. 8 klubov nie je nijako
registrovaných (ani v ZMoS ani na Ministerstve) – teda právne neexistujú. 4 kluby so
sekretariátom nekomunikujú, takže nie je možné zistiť skutočný stav registrácie. Prakticky
jedna tretina klubov je členmi LERMAS v protiprávnom stave.
Sekretariát má k dispozícii vyjadrenie Ministerstva vnútra o spôsobe používania
organizačných jednotiek v rôznych združeniach. Z tohto stanoviska jednoznačne vyplýva
protiprávny stav takejto evidencie.
Ako jediný opravný prostriedok je len riadna registrácia občianskeho združenia v zmysle
platných predpisov a následne vstup takéhoto združenia do LERMAS.

2. Vedenie účtovníctva
Sekretariát LERMAS vedie jednoduché účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy. Všetky obraty
v roku 2018 boli realizované len na účte LERMAS, t.j. zatiaľ nie je vedená hotovostná
pokladňa. Na webovej stránke sú udržiavané informácie o stave finančných prostriedkov
LERMAS a to výpismi z účtu LERMAS a tabuľkou príjmov a výdajov s analytickým členením.

3. Spracovanie a vedenie GDPR dokumentácie
GDPR dokumentácia bola spracovaná v priebehu mesiaca jún a to na základe zakúpených
vzorov (139€). Boli vypracované potrebné dokumenty, ktoré sú uložené v písomnej forme
a elektronicky publikované na webovej stránke. Začiatkom druhého polroka boli
predsedovia klubov a IČ požiadaní o zaslanie súhlasov na spracovanie osobných údajov
členov LERMAS. Do dnešného dňa si túto povinnosť splnila len polovica členskej základne.
Na základe komunikácie medzi Úradom na ochranu osobných údajov a dodávateľom
vzorovej dokumentácie bol od 1.12.2018 zmenený spôsob vyžiadania súhlasu so
spracovaním osobných údajov. Pretože LERMAS nie je schopný vykonávať svoje poslanie bez
spracovania osobných údajov svojich členov je toto považované za oprávnený záujem
organizácie a nie je vyžadovaný výslovný písomný súhlas členov. V tomto prípade postačuje
tzv. informovaný súhlas organizácie, ktorý bude súčasťou prihlášky do LERMAS.
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4. Príprava písomných dokumentov (zmlúv)
V priebehu roka 2018 sekretariát pripravil zmluvy len na prípravu talentovaných športovcov
a zmluvy o poskytnutí PUŠ pre šport mládeže s príslušnosťou medzi SNA a LERMAS. Vzory
zmlúv boli poskytnuté z SNA.
V nasledujúcom období bude nutné vytvorenie a príprava zmlúv aj pre reprezentáciu,
prípadne zmluvy pre výkon činnosti športových odborníkov.

5. Komunikácia s Národným športovým zväzom (SNA)
Sekretariát LERMAS úzko spolupracuje so sekretariátom SNA. Komunikácia prebieha
v prevažnej miere elektronicky, v nevyhnutných prípadoch aj telefonicky a poštovou
korešpondenciou. Komunikácia je rýchla a efektívna.
Počas roka sekretariát SNA niekoľkokrát vyzval LERMAS na urýchlené dodanie dokladov na
poslednú chvíľu, čo svedčí aj o tom, že nie všetky organizačné procesu sú v SNA zvládnuté
do detailov. Pre LERMAS z tohto vyplýva vytvorenie časového plánu a príprava
vyžadovaných dokladov v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred výzvou SNA.

6. Správa športových licencií FAI
Prvý krát v histórii leteckého a raketového modelárstva na Slovensku boli všetkým členom
združenia (s výnimkou zahraničných členov) bezplatne pridelené medzinárodné športové
licencie FAI.
To prakticky umožňuje každému členovi združenia zúčastniť sa na národných ale aj
medzinárodných súťažiach a preukázať svoju príslušnosť k LERMAS.
Proces vystavenia licencií bol náročný z dôvodu neúplnej evidencie FAI licencií (zo ZMoSu)
a spracovania veľkého množstva týchto licencií (cca 1000). Spracovanie licencií trvalo cca 80
hodín (10 pracovných dní). Po obstaraní evidenčno-informačného systému bude tento
proces zjednodušený, pretože systém bude podporovať formát výmeny dát s FAI licenčným
portálom.

7. Komunikácia s členskou základňou
Ako najslabší článok v komunikácii s členskou základňou je neschopnosť správne a úplne
reagovať na vyžadované informácie. Množstvo predsedov nedodržiava stanované termíny,
neovláda prácu s elektronickou poštou, neovláda súčasné aplikácie na správu a tvorbu
dokumentov (word, excel). Sekretariát za obdobie fungovania LERMAS spracoval cca 5000
emailov. Množstvo emailov by sa znížilo, keby sekretariát nemusel niektorých predsedov
niekoľko krát vyzývať na dodržiavanie termínov a kvalitu poskytovaných informácií. Je
potrebné si uvedomiť, že žijeme v 21.storočí a zvládnutie práce s výpočtovou technikou je
nevyhnutnosť pre efektívne fungovanie akejkoľvek organizácie.
Sekretariátu je vyčítané, že zaťažuje predsedov klubov ale aj členov združenia zbytočnou
administratívou. Je potrebné si uvedomiť, že združenie sa riadi platnou legislatívou a tým, že
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združeniu sú poskytované prostriedky štátneho rozpočtu musí si plniť povinnosti, ktoré mu
zo záväzkov z zmlúv vyplývajú.
Mnohí predsedovia si „odvykli“ od administratívnej činnosti, ktorá v predchádzajúcej
organizácii nebola striktne vyžadovaná a množstvo činností bolo opomínaných
a zanedbávaných. Množstvo administratívy voči štátnym organizáciám neznížime, ale
kvalitnou prípravou podkladov od základných organizácií-klubov si túto činnosť uľahčíme.
Ak chceme vybudovať kvalitnú športovú organizáciu, tak musíme poriadok nastoliť na
úrovni klubov a členov. Títo tvoria základ organizácie a vedenie organizácie je len obrazom
jej členskej základne.

8. Správa webovej stránky združenia a športového kalendára
Sekretariát spravuje webovú stránku združenia www.lermas.sk ako aj kalendár súťaží na
adrese kalendar.lermas.sk.
Kvalita a množstvo zverejňovaných informácií zodpovedá tomu, koľko času má sekretariát
na túto údržbu a správu. Odľahčením práce sekretariátu je možné tento priestor využiť na
častejšie aktualizácie informácií na web stránke.
Kalendár súťaží sa vďaka pomoci autora aplikácie podarilo dotiahnuť na štandardnú úroveň
webových aplikácií. Umožňuje plynulé plánovanie športových akcií bez nutnosti
„preklápania“ kalendára každý rok. Aj dnes už je možné plánovať akcie v kalendári na rok
2019 aj ďalšie roky.
Novinkou v kalendári je ukladanie propozícií a výsledkových listín, ktorých vkladanie do
systému je časovo definované, z dôvodu zabránenia manipulácie s výsledkami. Uloženie
výsledkových listín značne zjednoduší prípravu podkladov pre čerpanie PUŠ – šport mládeže
s príslušnosťou.
Sekretariát pripravuje video návody (budú zverejnené na youtube), kde bude vysvetlené ako
pracovať s kalendárom súťaží a jednak aj s informačným systémom LERMAS, ktorý bude
dostupný od januára 2019.

Správu zostavil:
Ing.Attila Csontos, sekretariát LERMAS
Košice, 10.12.2018

