ZÁPISNICA
z členskej schôdze ZO Csemadok – Letecko modelársky klub Humenné
Dátum konania: 29.01.2011
Miesto konania: reštaurácia Jednota sídl. III. Humenné
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program schôdze:
1. Prezentácia účastníkov schôdze
2. Zahájenie schôdze
3. Aktuálny stav financií
4. Správa o začatých projektoch
5. Organizácia súťaže (Verejná leteckomodelárska súťaž „Východňarska halovka F1N“)
6. Diskusia
• Tričká s logom klubu
• Školenie rozhodcov pre kategórie upútaných modelov
7. Záver
Priebeh schôdze:
1. Schôdze sa zúčastnili členovia klubu podľa priloženej prezenčnej listiny
2. Schôdzu zahájil úvodným slovom Ing. Attila Csontos, ktorý informoval prítomných o programe
schôdze. Za zapisovateľa bol zvolený Ing. Ján Šepeľa.
3. O aktuálnom stave na účte klubu informoval členov ZO Csemadok – Letecko modelársky klub
Humenné (dalej len členov klubu) Ing. Attila Csontos. Ing. Attila Csontos tiež informoval členov
klubu o získaných prostriedkoch od sponzora R-SYS v objeme 400€. Po vypočutí tejto správy, sa
členovia klubu dohodli na pozastavení nákupu audio-aparatúry používanej pri súťažiach.
4. Pán Arpád Csontos informoval členov klubu o začatých projektoch. Konkrétne, „Projekt Letný
tábor mladých leteckých modelárov – upútané modely“, a „Csemadok Cup 2011“. Obidva projekty
sú v stave „spracovaný a odoslaný na schválenie“ - projekt Letný tábor na Ministerstvo školstva a
projekt Csemadok Cup 2011 na MÚ Humenné. Pre tieto projekty bol zriadený aj špeciálny účet.
Ing. Attila Csontos vyzval všetkých členov klubu k aktívnej účasti pri organizovaní projektu
„Detský tábor – upútané modely“.
5. LMK Humenné organizuje dňa 19. marca verejnú leteckomodelársku súťaž „Východňarska
halovka F1N“. Ing. Attila Csontos prečítal list poslaný primátorke mesta Humenné. V liste poprosil
primátorku mesta o pomoc pri organizovaní tejto súťaže. Ďalším jednaním s primátorkou mesta boli
poverený členovia klubu Ing. Vojtech Gavron, Ing. Ján Šepela a Peter Jusko.
Členovia klubu sa ďalej dohodli na:
• Súťaž sa bude konať v mestskej športovej hale v Humennom, res. V telocvični základnej
školy Sídliska pod Sokolejom.
• Riaditeľom súťaže bude Ing. Ján Šepeľa.
• Riaditeľ súťaže bol poverený spracovaním propozícií pre túto súťaž.
• Pán Jaroslav Čabák zabezpečí minimálne štyroch časomeračov.
• Štartovné: žiaci (do 15 rokov) – 0€; dorast (od 15 do 18 rokov) – 1€; dospelí (do 70 rokov) –
2€; súťažiaci bez modelu – štartovné podľa vekovej kategórie + 2€; (viť. Propozície).
6. V diskusii sa prejednávali dva návrhy:

•
•
•
•
•

Návrh zabezpečenia tričiek s logom klubu pre členov klubu
zabezpečiť cca 60 ks tričiek s logom klubu pre členov klubu (počty pre členov klubu vid.
Záznam v prezentačnej listine)
Pán Ivan Hajník bol poverený úlohou, zistiť cenu jednofarebných tričiek.
Pán Michal Hricinda bol poverený úlohou, zistiť výrobnú cenu potlače.
Ing. Attila Csontos bol poverený úlohou, zistiť či Zväz modelárov Slovenska zorganizuje
školenie rozhodcov pre kategóriu upútaných modelov.

V Humennom, dňa 1.3.2011

_______________________
Zapisovateľ
Ing. Ján Šepeľa

_______________________
Predseda klubu
Peter Jusko

