Uznesenie z Plenárneho Zasadania ( ďalej len PZ) komisie L a R Modelárov.
Dátum: 29.11.2021, miesto konania: ZOOM
1.) PZ sa jednohlasne zhodlo, že nie je potrebné voliť volebnú a mandátovú komisiu a súhlasia s tým, že
všetci zúčastnení členovia budú mať rovnaké hlasovacie právo.
2.) Členovia PZ sa jednohlasne zhodli, že zapisovateľom bude Jakub Drmla
3.) Členovia PZ sa jednohlasne zhodli, že súhlasia s programom PZ tak ako bol avizovaný emailom.
4.) PZ berie na vedomie
a) informáciu predsedu LERMAS o činnosti organizácie v oblastiach:
- Práca s mládežou,
- Aktívni športovci
- Reprezentácia SR
- Správa o realizácii NEP 947/2019
b) Správu delegáta FAI/CIAM o systéme
- Zastupovania SR pred FAI
- Nových trendov v registrácii členov a súťaží a športových funkcionárov (rozhodcovia,
technickí experti)
5.) PZ zvolilo
a) Týchto členov do komisie L a R Mod:
- Jakub Drmla
- Michal Hricinda
- Juraj Dudáš
- Karol Ťupek
- Elígius Mikula
b) za predsedu komisie pre letecké a raketové modely Jakub Drmla
6.) PZ súhlasí s návrhom aby všetky činnosti v oblasti športového modelárstva na Slovensku a pri
zastupovaní SR pred FAI/CIAM riadil LERMAS. Aby LERMAS svojou pôsobnosťou zastrešil aj všetky
organizácie (ZOČ )SNA, ktoré nie sú členmi LERMAS pri registrácii domácich a medzinárodných
súťaží, registrácii modelárov vo FAI ( vystavenie a obnova FAI licencií.), registrácia rozhodcov a pod.
7.) PZ zaväzuje modelárov združených mimo LERMAS k dodržiavaniu postupov prijatých LERMAS
(Športový poriadok, systém tvorby kalendárov a vyhodnocovania jednotlivých aktivít viazaných na
uplatňovanie nároku na priznanie PUŠ.) Taktiež ukladá povinnosť riadiť sa pokynmi odborných
orgánov LERMAS s cieľom byť nápomocní pri plnení úloh rozvoja práce s mládežou a prípravy
vzornej reprezentácie SR.
8.) Prípadné spory budú prednostne prerokované na PZ komisie a až následne postúpené na riešenie
P SNA.
9.) PZ odporúča P SNA poveriť LERMAS na výkon odbornej prípravy trénerov a inštruktorov v
odbornosti leteckých a raketových modelárov.
10.) V nadväznosti na informácie o stave riešenia legislatívy v oblasti UAV a stave implementácie NEP
945 a 947/2019 PZ vzalo na vedomie , že teraz dohodnuté postupy môžu byť zmenené či inak
upravené po prijatí novely zákona 143 /1998 ( letecký zákon) v oblasti prevádzky UAV , alebo po
zmene systému riadenia NŠZ.

S uznesením PZ komisie súhlasia zúčastnení členovia, menovite:
1) Ľubomír Krupár
2) Karol Ťupek
3) Juraj Jurovic
4) Elígius Mikula
5) Juraj Dudáš
6) Jakub Drmla
V Žiline dňa 29.11.2021

Príloha: Prezenčná listina z programu ZOOM

