ZÁPISNICA
z výročnej členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné
Dátum konania: 30.10.2010
Miesto konania: reštaurácia Jednota sídl. III. Humenné
Počet prítomných: 13 + 1 hosť
Program schôdze:
1. Prezentácia účastníkov schôdze
2. Zahájenie schôdze, voľba zapisovateľa
3. Správa o činnosti klubu za rok 2010
4. Vyhodnotenie aktivít členov klubu
5. Správa o hospodárení klubu
6. Schválenie čerpania finančných prostriedkov
• nákup audio zariadenia na sútaže
• stopky
• vyúčtovanie nákupu zariadenia dielne
• použitie finančných prostriedkov získaných z vkladov na súťažiach
7. Informácia z Konferencie leteckých modelárov ZMOS, Valné zhromaždenie ZMOS 2010
8. Návrh na zmenu stanov ZMOS
9. Plán aktivít na rok 2011
• organizácia MSR upútaných modelov
• verejná sútaž upútaných modelov
• súťaže F5J (3x)
• MRA
• RC V2 (2x)
• halové lietanie
• propagačné akcie (Mátészalka, ZŠ SNP)
• úprava plochy pre modely na letisku Kamenica nad Cirochou
• školenie bodovačov pre UŠ a SUM
• pomoc pri organizácii letného tábora modelárov v Stropkove
10. Diskusia
• príspevok pre Csemadok na registrovanie 2%
• rozvoj modelárskej činnosti v HE – práca s mládežou
• získavanie sponzorov
• grantový program Siemens
• projekty na MÚ Humenné
• kooperácia s RC Letka Košice pri organizovaní súťaží
11. Návrh a prijatie uznesenia
12. Záver
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Priebeh schôdze:
1. Schôdze sa zúčastnilo 13 členov klubu (vid. Prezentačná listina).
2. Schôdzu zahájil úvodným slovom Peter Jusko, ktorý informoval prítomných o programe
schôdze. Ďalej sa vedenia schôdze ujal Ing. Attila Csontos. Za zapisovateľa bol
jednomyseľne zvolený Ing. Ján Šepeľa.
3. Správu o činnosti klubu za rok 2010 spracoval a členom klubu predniesol Michal Hricinda.
Správa bola spracovaná vo forme prezentácie s fotodokumentáciou. Správa bola členmi
klubu prijatá bez pripomienok.
4. Predbežné vyhodnotenie aktivít členov klubu za rok 2010 vo forme tabuľky spracoval a
členom klubu predniesol Ing. Attila Csontos. Vyhodnotenie bolo členmi klubu prijaté bez
pripomienok.
5. Správu o hospodárení klubu predniesol Michal Hricinda. Členovia klubu rozhodli, že
nevyčerpaný finančný zostatok sa prevedie na nasledujúci rok.
6. Návrhy čerpania finančných prostriedkov:
• Audio zariadenie pre potreby organizovania súťaží:
1. Členovia klubu sa dohodli na tom, že je potrebné bližšie špecifikovať audiozariadenie a zistiť cenu z viacerých zdrojov.
2. Preveriť možnosť financovania audio-zariadenia a výpočtového vybavenia
prostredníctvom grantového programu SIEMENS.
• Návrh zakúpenia 7 ks stopiek schválený.
• Predbežné vyúčtovanie nákupu zariadenia pre dielňu predniesol členom klubu Ing.
Ján Šepeľa. Vyúčtovanie bolo členmi klubu prijaté s pripomienkou doplnenia
položiek (regály).
7. Ing. Attila Csontos informoval členov klubu o priebehu a výsledkoch Konferencie leteckých
modelárov ZMOS, na ktorom sa zúčastnil ako delegát nášho klubu.
8. Ing. Attila Csontos preštudoval stanovy ZMOSu, spísal návrhy na zmenu stanov, predložil
ich členom klubu a bol poverený postúpiť ich Prezidentovi Rady Leteckých modelárov
Pavlovi Barbaričovi.
9. Plán aktivít pre nasledujúci rok bol schválený tak ako bol navrhnutý s pripomienkou k
organizácii MSR 2011 pre upútané modely – v prípade, že ZMOS nebude schopný finančne
zabezpečiť konanie týchto Majstrovstiev, tak LMK Humenné sa v dostatočnom časovom
termíne vzdá organizovania týchto MSR.
10. V diskusii boli prerokované body uvedené v programe pod odsekom Diskusia a prijaté
závery, ktoré sú zapísané v uznesení.
11. Návrh a prijatie uznesenia – členovia klubu hlasovali a prijali uznesenie. (str. 4 tejto
zápisnice)
Za hlasovalo:11
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
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Uznesenie:
Členská schôdza ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné (LMK HE) konaná dňa
30.10.2010 v Humennom sa uzniesla na:
1. Zo správy o činnosti klubu za rok 2010 spracovanej Michalom Hricindom budu vyhotovené
DVD. Kópia tohto DVD bude poskytnutá sponzorom.
2. Nevyčerpané finančné prostriedky sa prevedú do budúceho roka, t.j ďalšie nákupy v roku
2010 nesmú presiahnuť cca 300€. (min. zostatok prevádzaný na nasledujúci rok nesmie byť
menší ako 500€)
Za hlasovalo:13
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
3. Zistiť cenu a audio-zariadenia k organizácii súťaží. (všetci členovia, výsledky predniesť na
nasledujúcej schôdzi)
4. Michal Hricinda preverí možnosť prefinancovania audiozariadenia a výpočtovej techniky
potrebnej pre zabezpečenie súťaži prostredníctvom grantového programu SIEMENS.
(termín: do nasledujúcej schôdze)
5. Jaroslav Čabák zabezpečí nákup 7 ks stopiek. Termín: do konca roka 2010.
6. Plán aktivít:
• LMK HE usporiada v roku 2011 Majstrovstvá SR upútaných modelov.
miesto konania: Stropkov; termín: upresnený neskôr
• LMK HE usporiada v roku 2011 jednu verejnú súťaž upútaných modelov (UŠ a SUM).
miesto: upresnené neskôr; termín: upresnený neskôr
• LMK HE usporiada v roku 2011 tri verejné súťaže kategórie F5J.
miesto: letisko Kamenica nad Cirochou; termíny: upresnené neskôr
• LMK HE usporiada v roku 2011 dve verejné súťaže kategórie RCV2.
miesto: letisko Kamenica nad Cirochou; termíny: upresnené neskôr
• LMK HE usporiada v roku 2011 verejnú súťaž voľných modelov pod názvom
„Memoriál Rudolfa Andogu 7. ročník“.
miesto: letisko Kamenica nad Cirochou; termín: upresnené neskôr
• LMK HE usporiada halové lietanie pre členov (a priateľov) klubu (raz za tri týždne).
Návrh prerokuje s vedením Mestskej športovej haly pán Arpád Csontos.
termín: upresnený neskôr
• LMK HE poveril pána Arpáda Csontosa preveriť možnosť propagačného lietania v
Mestskej športovej hale počas (pred) športových podujatiami
termín: upresnený neskôr
• Zabezpečiť účasť modelárov na projekte „Mátészalka“ - spracuje pán Arpád Csontos
(projekt samosprávy mesta Humenné)
termín: upresnený neskôr
• Možnosti užívania a úpravy časti letiska Kamenica nad Cirochou klubom LKM HE
prejedná Jaroslav Čabák s vedením letiska Kamenica nad Cirochou
Termín: do konca roka 2010
• LMK HE zabezpečí školenie bodovačov (upútané modely kategórie UŠ a SUM) pre
členov klubu (Peter Jusko, Miroslav Salák, Arpád Csontos, Ján Šepeľa, Vojtech Gavron,
Jaroslav Čabák).
• Členovia LMK HE pomôžu pri organizácii Modelárskeho tábora v Stropkove.
Za hlasovalo:13
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
7. LMK HE sa bude podieľat 1/3 na poplatku ZO Csemadok za registráciu získania 2% z daní
z príjmu.
Za hlasovalo:10
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa:1
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8. Možnosti prefinancovania projektu Práca s mládežov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
grantových projektov preverí Ing. Attila Csontos
termín: 30.5.2011
9. LMK HE schválilo kooperáciu s RC Letkou pri organizovaní súťaží.
Za hlasovalo:11
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa:0
V Humennom, dňa 3.11.2010

_______________________
Zapisovateľ
Ing. Ján Šepeľa

_______________________
Predseda klubu
Peter Jusko
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