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Zápis 

zo zasadnutia 

PRÍPRAVNÉHO VÝBORU 
konaného dňa 11. novembra 2017. 

 

Zasadnutie Prípravného výboru (ďalej len Výbor) Letecko-
raketomodelárskej asociácia Slovenska  (ďalej len Asociácia) bolo zvolané 
elektronicky na základe potreby prípravy prvej Konferencie, ako svojho najvyššieho 
orgánu. 
 

Prítomní: 
 

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Výboru menovite: 
1. Ľubomír Krupár; 
2. Zoran Pelagič; 
3. Attila Csontos; 
4. František Bachratý; 
5. Michal Hricinda; 
6. Štefan Buraj; 
7. Andrej Molčányi; 
8. Juraj Bačiak. 

Ako hostia sa na zasadnutí zúčastnili nasledovné osoby: 
1. Ivan Čaniga; 
2. Vladimír Zvalený, st.; 
3. Jaroslav Košťan; 
4. Ivan Svetlík. 

Viď priloženú prezenčnú listinu. 
 
Zasadnutie viedol Ľubomír Krupár. 
 

Program: 
 

1) Otvorenie; 
2) Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice;  
3) Správa o stave členskej základne; 
4) Návrh výšky členského na rok 2018; 
5) Termín a podmienky konania prvej Konferencie; 
6) Záver. 
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Priebeh: 
 
1) Otvorenie 

V úvode zasadnutia sa navzájom zvítali a predstavili prítomní účastníci. 
 

2) Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Výbor navrhol a hlasovaním schválil, aby zápis zo Zasadnutia vyhotovil Andrej 
Molčányi a následne ho overil Štefan Buraj, ktorý ho po podpísaní bezodkladne 
zašle Attilovi Csontosovi pre účely zverejnenia na WEB-stránke Asociácie. 
 

Za Proti zdržal sa nehlasoval 

8 0 0 0 
 

3) Správa o stave členskej základne 

Attila Csontos informoval prítomných o počtoch prihlásených členov ku dňu 
konania zasadnutia. Prezentované boli nasledovné údaje:  
 

Asociácia má cca 600 členov, toho 530 leteckých a 70 raketových modelárov, 
pričom je registrovaných 26 klubov a cca 5 individuálnych členov.  

Prítomní na základe uvedeného skonštatovali, že cca 2/3 LM a RM odbornosti 
ZMoS-u už majú členstvo v Asociácii. 

 
4) Návrh výšky členského na rok 2018 

 
Výbor navrhol aby bol členský poplatok pre rok 2018 stanovený na úrovni 10,-
Eur na člena za rok, bez ohľadu na to, či sa jedná o člena individuálneho alebo 
klubového. Výnimku tvoria juniori a žiaci, kde navrhuje Výbor členské na úrovni 
1,- Euro. V tejto čiastke bude zahrnuté i ročné poistné člena.  
Zároveň bolo dohodnuté, že každý člen Asociácie bude automaticky držiteľom 
medzinárodnej športovej licencie FAI. 

Za Proti zdržal sa nehlasoval 

8 0 0 0 
 

5) Termín a podmienky konania prvej Konferencie 
 
Výbor navrhol aby sa prvá Konferencia konala dňa 20. januára 2018 vo Vrútkach 
v hoteli Piatrová. Priestory organizačne zabezpečí a zarezervuje Jaroslav Košťan. 
František Bachratý a Juraj Bačiak zabezpečia kontrolu účastníkov podľa aktuálnej 
evidencie členskej základne a prideľovanie mandátových lístkov pre hlasovania. 
Attila Csontos pripraví tabuľku v programe MS Excel pre účely sčítavania hlasov 
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pri jednotlivých hlasovaniach.  
Zároveň bolo dohodnuté, že cestovné náhrady budú účastníkom hradené do 
výšky cestovných nákladov, ktoré by účastníkovi  vznikli pri ceste vlakom 
z miesta bydliska do miesta konania a späť.  
Výbor sa zaväzuje poslať (elektronicky) pozvánky spolu s programom na 
Konferenciu predsedom klubov ako i individuálnym členom v zmysle platných 
Stanov, teda najneskôr do 6. januára 2018, pričom v pozvánke zároveň vyzve 
účastníkov aby pripravili (ak majú na to možnosti a schopnosti) graficky návrh 
loga Asociácie, ktorý bude po schválení používaný na pečiatke, dokumentoch ako 
i WEB-stránke.  
Výbor sa uzniesol, že navrhne na Konferencii, aby Rady odborností ostali 
v zložení v akom pôsobili doposiaľ pod ZMoS-om, a aby toto zloženie bolo 
potvrdené hlasovaním. 
Ďalej bolo dohodnuté, že pripraví do dňa Konferencie návrhy na personálne 
obsadenie postov Predsedníctva v súlade s platnými Stanovami, pričom sa 
predbežne zhodlo na kandidatúre Ľubomíra Krupára na post Predsedu. 

Za Proti zdržal sa nehlasoval 

8 0 0 0 
 
 
6) Záver 

 Výbor berie na vedomie: 
 

Správu o stave členskej základne ku dňu zasadnutia. 
 
 Výbor schvaľuje: 
 

1. Voľbu zapisovateľa a overovateľa zápisnice; 
2. Výšku členského na rok 2018 na úrovni 10,- Eur a 1,- Euro pre 

juniorov/žiakov; 

 Výbor konštatuje: 
 
Že je vhodné zachovať personálne obsadenie Rád odborností v ich pôvodnom 
zložení a nechať ich potvrdiť hlasovaním na Konferencii. 

 
Výbor ukladá: 
 
1. Pripraviť prvú Konferenciu v termíne 20. január 2018. 
2. Rozposlať pozvánky na Konferenciu najneskôr do 6. januára 2018. 
3. Pripraviť návrhy na personálne obsadenie Predsedníctva Asociácie. 
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V závere sa Ľubomír Krupár poďakoval účastníkom za ich účasť ako i podnetné 
návrhy. 
 

 
Zápisnicu vypracoval: Andrej Molčányi       
 
 
Overovateľ zápisnice: Štefan Buraj       
 

V Trnavej Hore 11. novembra 2017 
 

Prílohy: 
1x Prezenčná listina.  
 


