SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

Považská Bystrica, 29.10.2012

Vážení športoví priatelia,
v poslednom období zamútili už aj tak dosť mútne vody slovenského motokrosu udalosti, ale
najmä rôzne stanoviská okolo Medzinárodných majstrovstiev SR na Myjave. Zároveň týmto
reagujem aj na otvorený list pána Petra Koleka, ktorý svojim obsahom do značnej miery
skresľuje celú situáciu a podľa môjho názoru je tendenčný. Vo svojom liste používa termín
„Kauza Myjava“ podľa nášho názoru sa jednalo o normálny pretek, ktorý mal na viac aj vysokú
spoločenskú hodnotu, tým že sa ho zúčastnil minister školstva SR a dvaja poslanci národnej rady
SR. Prebehol podľa štandardných zvláštnych ustanovení, ktoré boli spracované a potvrdené
4.4.2012 športovou komisiou TPM (motokros) a následne boli zaevidované sekretariátom SMF
a zverejnené 5.4.2012. Zvláštne ustanovenia sú najaktuálnejším predpisom, podľa ktorého sa
ten ktorý pretek koná. Preto sú zvláštne, že reagujú na konkrétne podmienky usporiadateľa a sú
vypisované ako „vykonávací predpis“ pre každé jednotlivé podujatie. Toto je abeceda každého
športového motocyklového činovníka vychádzajúca z dlhoročnej skúsenosti ale
i medzinárodných predpisov. Ak sa niekto odvoláva na prijatý kalendár, ten je v tomto smere až
druhoradý, podlieha často zmenám z toho dôvodu, že je prijímaný na začiatku roka a počas
sezóny sa mení. Predmetné zvláštne ustanovenia je možné do dnešného dňa overiť si na stránke
SMF. Keďže pretek sa konal dňa 1.5.2012, sme presvedčení, že všetci zaangažovaní športovci
mali dostatok času zosúladiť svoj športový kalendár s uvedeným podujatím. Obsahom zvláštnych
ustanovení bol aj pretek Medzinárodných majstrovstiev SR mládeže triedy MX85. Ak aj došlo do
preteku k nejakým dohodám zo strany ŠK TPM a usporiadateľa, žiaľ tieto neboli zahrnuté do
zvláštnych ustanovení. Mohlo sa tak stať i v deň samotného podujatia, pretože preteku na
Myjave sa zúčastnila nielen viceprezidentka ŠK TPM, ale aj ďalší členovia komisie.
Dúfam, že so mnou súhlasíte, že preteky sa nemôžu konať podľa toho, že niekto niekde s niekým
niečo dohodol a nezverejnil, ale podľa zvláštnych ustanovení, ktoré zverejnené boli. A tu je
meritum celého problému. Za obsah zvláštnych ustanovení nezodpovedá sekretariát, generálny
sekretár ani prezident, ale príslušná komisia so svojim viceprezidentom. Preto si osobne myslím,
že vinníka treba hľadať úplne niekde inde. Osobne mi je jedno, kto sa stane majstrom SR, nie je
mi však jedno, keď by sa ním mal stať niekto len na základe neodôvodnených intervencií. Ako
prezidentovi sú mi vzdialené záujmy klubov a akékoľvek preferovanie akéhokoľvek pretekára.
Riadiaca rada SMF sa na základe podnetov rodičov ale i organizátora týmto zaoberala na svojom
zasadnutí 9.8.2012 a 16.10.2012, kedy hlasovaním väčšinou potvrdila platnosť zvláštnych
ustanovení, ktoré neboli nikým spochybnené ani zmenené.
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Žiaľ v poslednej dobe sa nám množia na našich podujatiach negatívne javy, ktoré vyplývajú
v konečnom dôsledku z nedodržiavania zvláštnych ustanovení a predpisov. Sme presvedčení, že
traja mŕtvy v Novom Meste nad Váhom, vážne zranenie diváčky na motokrose v Žaškove
a fyzický útok na pretekára na country crosse sú dostatočne závažné dôvody, na to aby sme
začali striktne dodržiavať predpisy. Sú preto predpismi, lebo sú napísané a odsúhlasené na
valných zhromaždeniach jednotlivých disciplín a všetci sme povinní sa nimi riadiť.
Uvedomujem si, že každé takého rozhodnutie niekoho poškodí a niekoho zvýhodní. Preto sa
chcem aj pánovi Kolekovi za nesprávne konanie športovej komisie TPM ospravedlniť, pretože
som presvedčený, že táto urobila chybu, ktorú napravila až svojím rozhodnutím riadiaca rada
SMF. Kto nič nerobí, nič ani nepokazí. Na viac, ak funkcie členov komisií vykonávajú dobrovoľní
činovníci, toto riziko je ešte väčšie. Nemyslíme si však, že spomenutá chyba komisie by mala
viesť k tomu, aby sa poškodzovalo dobré meno Slovenskej motocyklovej federácie a hľadali sa
vinníci tam, kde nie sú. Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým zaangažovaným pretekárom,
rodičom, manažérom a klubom za aktivity, ktoré podnikali v sezóne 2012 v motokrose.

Peter Smižík
prezident SMF
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