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Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.5.2022 v Červeníku
Dňa 13.5.2022 o 17:00 sa v Červeníku, v pohostinstve pri zvonici konala výročná členská schôdza členov
RC Model klub Trnava.
Na úvod predseda klubu privítal prítomných členov klubu. Po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že
členská schôdza je uznášania schopná, prítomných bolo 11 členov, z toho 1 bol poverený zastupovaním
ďaľšíeho člena, takže k dispozícii bolo 12 hlasov z celkovo 17 členov s hlasovacím právom. Takže
k dispozícii bolo 12 hlasov zo 17, pričom bola prítomná aj kompletná rada klubu.
Následne bol schválený nasledovný program schôdze:
1. Prezentácia prítomných, kontrola uznášania schopnosti, odsúhlasenie programu.
2. Prijímanie nových členov klubu.
3. Správa o činnosti v roku 2021.
4. Správa o financovaní klubu
5. Voľba rady klubu.
6. Plán činnosti na rok 2022 a rôzne.
7. Výber členského na rok 2022.
Po schválení programu sme prešli k druhému bodu programu.
Podpredseda navrhol aby sa o členstve záujemcov o členstvo hlasovalo jednotlivo, s tým že prítomní
záujemcovia sa krátko predstavia. Výsledky jednotlivých hlasovní sú v nasledovnej tabuľke
Kandidát

Hlasov za

proti

Zdržal sa

K. R.

12

0

0

Š. I.

12

0

0

K. M.

12

0

0

P. D.

12

0

0

K. E.

12

0

0

H. A.

12

0

0

G. E.

1

8

3

Po hlasovaní predseda zablahoželal prijatým členom, zároveň ich informoval, že od okamihu prijatia majú
hlasovacie právo. Predseda oboznámil prítomných že teraz má halsovacie právo 23 členov, z toho je
prítomných 15 členov (12 + 3 noví).
Prešlo sa k bodu Správa o činnost, ktorú predniesol M. H. Vysvetlil dôvody zmeny letiska (návrat na
pôvodné „práškarské“ letisko).
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Správu o finacovaní predniesol predseda, s tým že presný prehľad príjmov a výdajov za rok 2021 obdržali
členovia e-mailom v pozvánke. Predseda skonštatoval, že sme opäť mierne v mínuse, čo je spôsobené
odchodom členov do dôchodku a tým zmenšením príjmu z 2% dane.
Ďaľším bodom bol bod 5. „Volľba rady klubu na nové funkčné obdobie 2022 - 2025“. Predseda
pripomenul prítomným, že podľa stanov končia v tomto roku mandáty doterajších členov rady klubu,
a tým pádom treba zvoliť novú radu klubu. Po kratšej diskusii sa členská schôdza navrhla členom
končiacej rady pokračovanie v pôvodnom zložení na ďaľšie funkčné obdobe. Členovaia rady klubu
súhlasili. Následne sa hlasovalo o zložení rady klubu na budúce funkčné obdobie. Návrh ako celok bol
jednohlasne schválený.
Rada klubu zostáva v pôvodnom zložení aj pre nové funkčné obdobe 2022-2025:
-

predseda Daniel Petrík.

-

podpredseda Vladimír Šilhánek.

-

pokladník Štefan Richnák.

-

kontrolór Milan Herka.

-

člen rady Jaroslav Hlbocký

Po voľbách sa prešlo k ďaľšiemu bodu programu „Plán činnosti na rok 2022 a rôzne“.
Kosci informovali, že údržba letiskovej plochy beží podľa potreby, upozornili na očakávaný rast nákladov
na pohonné hmoty. V pláne boli na tento rok odsúhlasené dve klubové akcie, pričom jedna bude v jarnom
obodbí a druhá na jeseň. Členovia preferujú sobotu, treba však prihliadnuť na možnú kolíziu so súťažami
modelov-historikov, ktorých sa mnohí členovia zúčastnujú. Predpokladané náklady na občerstvenie
v rámcie akcie sú cca 100€ na akciu. V rámci rôzne predniesol J. H. návrh na zvýšenie členského –
dôchodci o 5€ a seniori o 10€. Po dlhšej diskusii návrh bol hlasovaním zamietnutý (1 –za, zvyšok proti).
Jedným z argumentov bolo, že na účte máme dostatok financií a v dôsledku inflácie nemá aktuálne
zmysel navyšovanie stavu na účte. Členské tak zostáva na rok 2022 na rovnakej úrovni ako bolo, t.j.
senior 25€, dôchodca 10€, ZŤP juniori a žiaci 1€.
Zamietnutý bol aj návrh M. S. na preplácanie registračných poplatkov na akcie iných klubov, najmä
z dôvodu finančnej náročnosti.
Potom nasledovalo občerstvenie a posledný bod „Výber členského na rok 2022“. Ostatní členovia uhradia
členské na klubový účet vo FIO banke.
Na záver schôdze predseda poďakoval členom klubu za účasť.

zapísal Ing. Daniel Petrík,

overil Milan Herka
kontrolór rady klubu

predseda klubu.
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