ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné
Dátum konania: 07.01.2012
Miesto konania: reštaurácia Jednota, sídl. III, Humenné
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Priebeh schôdze:
1.Prezentácia účastníkov schôdze
• podľa prezenčnej listiny
2.Zahájenie schôdze, voľba zapisovateľa
• výročnú členskú schôdzu otvoril a zahájil predseda klubu Peter Jusko
• za zapisovateľa bol navrhnutý a zvolený Attila Csontos
3.Správa o činnosti klubu za rok 2011 (pripravil Michal Hricinda)
• správu o činnosti prezentoval Michal Hricinda – správa bola prednesená formou
prezentácie PowerPoint a je dostupná na serveri www.lmkhas.sk
• v roku 2011 LMK Humenné usporiadalo 9 súťaží (z toho 1x MSR s medzinárodnou
účasťou)
• členovia LMK Humenné sa zúčastnili na 32 súťažiach a 4 propagačných akcií
4.Vyhodnotenie aktivít členov klubu za rok 2011 (pripravil Attila Csontos)
• najaktívnejší členovia klubu za rok 2011 sú:
1. Attila Csontos (214 bodov)
2.Michal Hricinda (137 bodov)
3.Štefan Csontos (132 bodov)
• vyhodnotenie aktivít je dostupné na web stránke www.lmkhas.sk
5.Správa o hospodárení klubu za rok 2011 (pripravil Attila Csontos)
• zostatok z roku 2010 bol vo výške 768,52 €
• príjmy klubu za rok 2011 boli vo výške 2593,10 €
• výdaje klubu za rok 2011 boli vo výške 2821,63 €
• zostatok k 31.12.2011 je vo výške 539,99 €
• kompletná správa o hospodárení je dostupná na stránke www.lmkhas.sk
6.Možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov a projektov (pripravil Arpád Csontos)
• Arpád Csontos prezentoval možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov
mesta Humenné a z účelových fondov úradu vlády SR
• v roku 2011 bola poskytnutá dotácia mesta Humenné na súťaž Csemadok Cup F5J vo
výške 150 €.
• projekt na letný tábor modelárov, ktorý bol zaslaný na Ministerstvo školstva nebol
schválený z dôvodu, že tento projekt nemá za sebou históriu
7.Plán činnosti na rok 2012
• podklady do kalendára ZMoS na usporiadanie súťaží boli odoslané v decembri 2011
• v roku 2012 LMK Humenné usporiada naskedujúce súťaže:
◦ MSR halových modelov
◦ súťaže F5J (3x)
◦ Memoriál Rudolfa Andogu 8 ročník
◦ historické modely
• členovia LMK Humenné sa v roku 2012 zúčastnia súťaží
◦ F5J (Humenné, Košice)
◦ upútané modely (Humenné, Žarnovica, Stropkov, Pardubice, Hradec Králové)
◦ voľné modely (Humenné, Stropkov, Prešov)

•
•
•

◦ historické modely (Humenné, Košice, Bardejov, Nemcovce)
◦ halové modely (Humenné, Stropkov, Martin, Piešťany, Dubnica, Krosno,
[Srbsko, Chorvátsko])
halové lietanie a tréningy (6x)
propagačné akcie (3-4x)
školenie bodovačov pre UŠ a SUM (návrh na finančné zabezpečenie bol odoslaný na
ZMoS v decembri 2011)

8.Diskusia
• členská schôdza sa zaoberala riešením situácie, že niektorí členovia nemajú uhradené
členské vo výške 2€ za rok 2011. Padlo niekoľko návrhov ako túto situáciu riešiť.
Konečné rozhodnutie bude prijaté na najbližšej členskej schôdzi.
• Ján Šepeľa požadoval informácie o možnosti zriadenia dielne na ZŠ na sídl.II. K
tomuto p.Arpád Csontos podal informáciu, že je treba počkať na výsledky
parlamentných volieb v marci 2012
9.Uznesenie členskej schôdze
• členská schôdza berie na vedomie a schvaľuje správu o činnosti klubu za rok 2011
• členská schôdza berie na vedomie a schvaľuje správu o vyhodnotení aktivít členov za
rok 2011
• členská schôdza berie na vedomie a schvaľuje správu o hospodárení za rok 2011
• členská schôdza schvaľuje podanie projektu na mesto Humenné so žiadosťou o
finančnú dotáciu na súťaž Csemadok Cup 2012 vo výške 500 € (spracuje Attila
Csontos a Štefan Csontos, žiadosť podá Arpád Csontos)
• členská schôdza berie na vedomie a schvaľuje plán činnosti klubu na rok 2012
• členská schôdza ukladá predsedníctvu klubu odoslanie doporučených listov členom
LMK Humenné so žiadosťou o vyrovnanie nedoplatkov členských príspevkov za rok
2011
◦ termín do 10.2.2012
• členská schôdza ukladá prejednanie možnosti participovania klubov zo Stropkova,
Prešova, Sedlíc a Bardejova na projekte letného tábora mladých modelárov (dotácie
úradu vlády SR)
◦ termín do 17.2.2012
• členská schôdza schvaľuje návrh konania najbližšej členskej schôdze dňa 17 alebo
18.2.2012
10.Záver
V Humennom, dňa 8.1.2011

_______________________
Zapisovateľ
Ing. Attila Csontos

_______________________
Predseda klubu
Peter Jusko

