
Detský modelársky tábor „ MLADÝ  LETEC“ 

Popis projektu 

Viditeľne klesajúci záujem mladých ľudí o činnosti spojené s bezpečnosťou a obranou vlasti, 
a o profesionálny výkon týchto činností nie je javom poznateľným len v podmienkach 
Slovenskej Republiky.  Kopírovanie iných vzorov nepovažujeme za najvhodnejší model, zvlášť 
keď v našich podmienkach sa už mnohokrát osvedčil model oslovenia mladých adeptov 
a postupne ich zdokonaľovanie v zručnostiach, prehlbovaní ich záujmu o profesijné využitie 
vedomostí získané v útlom veku bol vždy úspešný. Nie inak tomu bolo v samých začiatkoch 
vzniku letectva ako významnej zložky ozbrojených síl, keď súbežne s rozvojom športového 
letectva, ktoré pripravovalo budúcich obrancov, vznikali modelárske odbory Aeroklubov 
ktoré pripravovali mladých adeptov a nadšencov letectva pre ich využitie v leteckých 
profesiách. Je ľahko dokázateľné, že značná časť úspešných vojenských , ale i civilných 
odborníkov (pilotov, technikov a ostatných odborností) v minulosti začínali ako modelári .       
Letecké a raketové modelárstvo bolo vždy výbornou základňou pre výber  a ďalšiu prípravu  
budúcich príslušníkov letectva.  

Osamostatnenie modelárov v nedávnej minulosti a postupne nepreviazanie výchovy 
mladých „letcov“ sa negatívne prejavilo na ich záujme o letecké profesie.  

Preto, okrem iných dôvodov si, leteckí a raketoví modelári na Slovensku  založili Letecko-
raketomodelársku  asociáciu Slovenska (LERMAS) a prijali členstvo ako riadny člen 
Slovenského národného aeroklubu (SNA) gen. M.R. Štefánika. 

Cieľom bolo pritiahnuť mladých obdivovateľov letectva k modelárskej činnosti a postupne im 
približovať možnosti využitia vedomostí a zručností pri hľadaní budúceho povolania.  

Aj keď je letecko  a raketomodelársky šport veľmi úspešným športom a naši modelári 
dosahujú významné úspechy na medzinárodných podujatiach, sme svedkami, že sa začína 
prejavovať generačný jav - starnutie, ktorý si vyžaduje hľadať osvedčené metódy aj pre 
zachovanie pozícii slovenských reprezentantov a prípravu novej generácie. 

Predkladaný projekt má za cieľ osloviť tak úplných začiatočníkov, ale i mládež, ktorá už má 
prvé vedomosti a skúsenosti s leteckými či raketovými modelmi. Poskytnúť im priestor na 
získanie prvých skúseností a tým pokročilejším umožniť zdokonaliť sa a podnietiť ich záujem 
o súťažné lietanie. V konečnom dôsledku takto osloviť celú túto skupinu a ukázať im 
možnosti ako získané skúsenosti môžu využiť v budúcom profesijnom živote. 

Preto  pripravujeme organizovanie detských modelárskych táborov v leteckom prostredí ( na 
letiskách Aeroklubov). Cieľom táborov je účastníkom umožniť zmysluplne stráviť čas 
v leteckom prostredí s denným kontaktom na bežné letecké činnosti, ktoré sú súčasťou 
života každého letiska . 



Ako  pridanú hodnotu  uvažujeme v rámci tábora organizovať návštevu najbližšej leteckej 
základne (leteckého zariadenia), kde by mohli vidieť z čoho sa skladá práca príslušníkov 
vojenského a civilného letectva, ukázať im výzbroj, spôsob jej údržby, ale i ostatné činnosti 
ktoré sú pre letectvo nevyhnutné. 

Pokiaľ bude možnosť, potom by bola ponuka pozvať príslušníkov leteckých útvarov na akciu 
„POZRITE, ČO  SME  SA  NAUČILI“, pri ktorej by frekventanti tábora pripravili ukážky svojich 
zručností a spoločne by prediskutovali oblastí o ktoré majú záujem , ako i otázky o profesiách 
leteckých špecialistov. 

Celý projekt  je zameraný na naplnenie cieľov obsiahnutých vo výzve MO so zameraním na : 

a) podpora výchovy občanov SR k vlastenectvu 
b) príprava občanov na obranu SR 
c) podpora starostlivosti o športové talenty-príprava budúcich športovcov 
d) podpora procesov personálneho doplňovania  OS SR  

Dátum  predpokladaného začatia a ukončenia 

Letné prázdniny ( Júl – August) v závislostí na možnostiach  výcviku a vyťažeností vybraných 
aeroklubov 

Miesto realizácie projektu 

Vybrané letiska Aeroklubov OČOVÁ  , KAMENICA  NAD  CIROCHOV, TRENČÍN... 

Cieľové skupiny 

Projekt určený pre deti vo veku 8  - 15 rokov , prednostne členovia LERMAS alebo ich rodinní 
príslušníci( žiaci základných škôl) 

Stručný popis jednotlivých aktivít 

Účastníkov tábora členiť do dvoch skupín ( pre deti bude iste zaujímavé označiť ich ako 
letky),  kde organizovať tieto aktivity. 

„ výcviková letka“ pre úplných začiatočníkov, kde pozornosť zamerať na základy 
aerodynamiky a stavbu jednoduchého modelu ( stavebnice) so zvládnutím jeho ovládania za 
letu. Priblížiť im základné znalosti o materiáloch používaných v modelárstve, základné 
členenie modelov a ich charakteristiky. Počíta sa, že účastníci dostanú jednoduchú 
stavebnicu od organizátora. 

„zmiešaná letka“ pre pokročilých modelárov, kde pozornosť zamerať na organizovanie 
súťažného lietania, zdokonaľovanie v ovládaní modelov , základy obratov a ich správne 
lietanie. Predpokladá sa, že modely si  účastníci donesú vlastné, prípadne dostanú 
pokročilejší model stavebnice, ktorý zostane majetkom LERMAS. 



Spoločne organizovať , návštevy leteckého útvaru, základy bezpečností pri využívaní 
vzdušného priestoru. Rozvoj telesnej výkonnosti spestriť súťažami s brannou problematikou ( 
orientačný beh, streľba zo vzduchových zbraní...) 

Časový harmonogram  

Tábor organizovať ( pre začiatok ) v dĺžke 7 dní . Počet účastníkov obmedziť na max. 15 detí. 

Financovanie 

Bol podaný projekt na získanie dotácie od Ministerstva Obrany, S chválenie tohto projektu 
do značnej miery limituje realizáciu projektu. V prípade neúspešného výsledku pripadá do 
úvahy obmedzenie tábora len na jedno letisko a uvažovanie o vyššej spoluúčasti rodičov. 

Spolufinancovanie - možnosti 

a) poplatok rodičov max. 50 Eur 
b) LERMAS z vlastných zdrojov 
c) sponzori( LOT, výrobcovia lietadiel....) 

Realizačný zámer 

Sprístupniť informáciu na stránke LERMAS, poprípade prostredníctvom klubov a získať ohlasy 
a podnety na samotnú realizáciu. LERMAS privíta ponuky na zaistenie finančného krytia ako 
i na ostatné problémy organizačného rázu vrátane ponúk na pozície inštruktorov. 

 

  

 


