Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 31.01.2012 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o hospodárení SMF k 31.12.2011.
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2012
a návrh úsporných opatrení sekretariátu SMF.
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2011.
Športová sezóna 2012 – príprava a kalendár.
Organizačná príprava GZ SMF.
Organizačná príprava účasti SMF na výstave Motocykel 2012.
Vyhodnotenie účasti SMF na kongrese FIM v decembri 2011.
Rôzne.
Ukončenie.

1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík. V úvode privítal na zasadnutí nových viceprezidentov SMF
za trial, plochú dráhu a mototuristiku. Taktiež privítal p.Božeka, ktorý sa ako končiaci viceprezident zúčastňuje
zasadnutia RR ako hosť. Pán Repiský a Osúch sa ospravedlnili.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali všetci prítomní v písomnej forme predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
1-4/2007,6-12/2007,16/2007,18-30/2007,34-38/2007,40-43/2007,45-48/2007; 1-2/2008,4-8/2008,10-16/2008,18-32/2008,3438/2008,40-43/2008,45-46/2008,49/2008; 1/2009, 3-8/2009, 10-22/2009, 24/2009, 26/2009, 28-32/2009, 34/2009, 36-38/2009;
02-09/2010, 10-19/2010, 21-22/2010, 23-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-14/2011, 16-19/2011,21-22/2011,24/2011, 2830/2011,33-34/2011
Uznesenie Č.25/2010
V súvislosti s prípravou VZ za rok 2011 bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť príprave materiálov a organizačnej príprave
priebehu jednotlivých VZ. Z: viceprezidenti SMF
T: november – december 2011
Uznesenie č.25/2011
Uskutočniť rokovania na VÚC a MÚ ohľadne prerokovania možnosti riešenia nájmu priestorov sekretariátu SMF, kde je v súčasnej už
dobe ročný prenájom znížený na 58€ m2 ročne vrátane energii.
Z: prezident a GS SMF
T: 31.12. 2011
Uznesenie č.26/2011
Pozastaviť vyplácanie akýchkoľvek dotácii mimo schválených rozpočtových položiek, z rozpočtových položiek pozastaviť čerpanie
finančných prostriedkov na propagáciu a z repre fondu. Taktiež v rámci úsporných opatrení obmedziť účasť sekretariátu na
športových podujatiach SMF.
Z: GS
T: december 2011
Uznesenie č.27/2011
Hľadať ďalšie možnosti šetrenia finančných prostriedkov SMF za účelom zníženia nákladov činnosti a to hlavne v mzdovej oblasti,
v nájme priestorov, bankové poplatky atď.
Z: prezident a a GS
T: december 2011
Uznesenie č.35/2011
Odoslať členom menovanej prípravnej komisie návrhu úpravy základných dokumentov SMF preklad štatútu FIM disciplinárneho
poriadku UEM. Z: GS
T: 15.11. 2011
Uznesenie bolo splnené po termíne, nakoľko zápisnica z posledného zasadnutia GZ FIM na ktorom boli odsúhlasené ďalšie zmeny
štatútu FIM bola na sekretariát SMF doručená až 4.1.2012. Predmetný materiál bol členom komisie odosielaný v týchto dňoch
k pripomienkovaniu. Následne bude materiál doručení členom RR ku konferenčnému prerokovaniu.
Uznesenie č.37/2011
V spolupráci s EV SMF pripraviť návrh zakúpenia podložiek pod motocykle s tým, že budú vytypovaný náhradný materiál, ktorý by
čiastočne nahrádzal originálne finančne nákladné podložky. Uvedený návrh prerokovať na najbližšom zasadnutí RR tak, aby mohli byť
podložky k dispozícii na začiatku sezóny 2012. Z: GS. P.Lazar a P.Šinsky
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
GS predložil na zasadnutí RR na prerokovanie materiál s dvoma návrhmi plnenie predmetného uznesenia a to nákup originál
podložiek s FIM licenciou z Holandska alebo nákup náhradného materiálu – koberca Koratex. Po diskusii boli k danej problematike
prijaté uznesenia za účelom realizácie nákupu 100 moto podložiek + 36 ks quad podložiek z Holandska – viď uznesenie RR.
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Uznesenie č.38/2011
V termíne do 30.11.2011 uskutočniť osobné rokovanie s p. Eperéšim ohľadne spoločného postupu pri rokovaniach s MO a MV SR. Z:
prezident SMF, GS a P.Lazar
T: v texte
V danom termíne sa stretnutie neuskutočnilo, je dohodnutý termín na 6.2.2012.
Uznesenie č.39/2011
V termíne do 30.11.2011 uskutočniť odovzdanie petície na MV SR a uskutočniť osobné rokovanie na ministerstve
za účelom podpory presadenia cieľov petície.
Z: prezident a GS SMF
T: v texte
Petícia bola v zmysle zákonných nariadení odoslaná 10.12.2011. Doposiaľ nemáme odpoveď. Telefonicky sme urgovali stanovisko,
bolo nám oznámené, že petícia je na právnom odbore MV SR.
Uznesenie č.41/2011
Preveriť na sekcii štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŚ SR prerokovanie žiadosti o dofinancovanie kongresu MACEC 2011 a MS
speedway juniorov.
Z: GS
T: 15.11.2011
Podľa telef. vyjadrenia nie je možné za rok 2011 uskutočniť dofinancovanie predmetných podujatí.
Uznesenie č.42/2011
V súvislosti s prípravou školenia FIM pre motokros osloviť okolité federácie s ponukou účasti na predmetnom seminári.
Z: sekretariát SMF
T: 10.11.2011
Okolité federácie sme oslovili, avšak záujem je minimálny a preto ŠK TPM sa zúčastní niektorého zo školení organizovaných inými
federáciami – viď uznesenie.
Uznesenie č.43/2011
V termíne do 10.11.2011 sekretariát SMF odošle viceprezidentom za disciplíny návrhy pozvánok na VZ disciplín ku kontrole
a prípadnému doplneniu. Následne sekretariát odošle najneskôr 15 dní pred konaním príslušné pozvánky členom jednotlivých disciplín
elektronickou poštou a zverejní ich znenie na web stránke SMF v sekcii príslušnej disciplíny.
Z: viceprezidenti SMF za disciplíny a GS
T: do 10.11.2011 a min. 10 dní pred termínom VZ
Uznesenie splnené – viď samostatný bod rokovania RR.
Uznesenie č.44/2011
Najneskôr do 30.11.2011 nahlásiť na sekretariát SMF výšku licenčných poplatkov jednotlivých disciplín pre rok 2012.
Z: ŠK disciplín SMF
T: v texte
Licenčné poplatky sú zverejnené na web stránke SMF.
Uznesenie č.45/2011
V termíne do 30.11.2011 uskutočniť rokovanie s výstaviskom Incheba , a.s. Bratislava za účelom prerokovania účasti SMF na výstave
Motocykel 2012 a uskutočnenie tzv. večera majstrov SMF za rok 2011 v rámci predmetnej výstavy.
Z: prezident a GS SMF
T: v texte
Viď samostatný bod rokovania RR
Uznesenie č.46/2011
ŠK v spolupráci s usporiadateľmi podujatí FIM a UEM v roku 2012 najneskôr do 15.11.2011 odoslať na sekretariát SMF rozpočty
príslušných podujatí s uvedením všetkých právnických osôb, ktoré sa budú na podujatí podieľať i s uvedením výšky sumy
spolufinancovania.
Z: ŠK a usporiadatelia podujatí FIM a UEM T: v texte
GS predložila RR prehľad obdržaných kontaktov usporiadateľov podujatí SMF, ktorý však nie je kompletný – viď uznesenie.
Uznesenie č.47/2011
Viceprezidenti za disciplíny SMF opätovne urgovať neodovzdané hlásenia delegovaných činovníkov za rok 2011. Pri činovníkoch,
ktorý si nesplnia u vedenú povinnosť zvážiť ich delegovanie pre nasledujúci ročník.
Z: viceprezidenti za disciplíny
T: december 2011 a následne rok 2012
Uznesenie č.50/2011
Upraviť prehľad výsledkov jednotlivých disciplína tried podľa prerokovaného prehľadu. Prepracovať výsledky šprintu a názvu SMF cup
junior don 20 rokov v EaR . Pourgovať spracovanie výsledkov MM SR vintage.
Z: sekretariát SMF, viceprezidenti za disciplíny PCM, ŠMT a EaR
T: 30.11.2011
Uznesenie č.51/2011
Do návrhu na úpravu Rokovacieho poriadku SMF, ktorý bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí RR SMF, zahrnúť požiadavku ŠK
ŠMT a šprintu ohľadne zvýšenia počtu zástupcov disciplíny na GZ.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Do návrhu, ktorý bol ako pracovný materiál odoslaný členom komisie bol návrh zakomponovaný.

2.Zrušené uznesenia :
15/2006, 05,14,15,17,31,33,44/2007; 3,913,17,33,39,44,47,48/2008; 2,4,9,23,27,33,35/2009; 01,20,33/2010,
05/2011,07/2011,49/2011
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3.Uznesenia v trvaní :
UZNESENIE 48/2001
Tlmočiť predsedom ŠK a výborov termíny konania všetkých školení a seminárov v rámci SMF. Z: GS, ŠK,TV.EV

T: trvalý

UZNESENIE 23/2002
Na základe predpisov na použitie finančných prostriedkov na štátnu reprezentáciu RR nariaďuje jednotlivým športovým komisiám
realizáciu preplácania odmien za umiestnenie na ME a MS až po skončení sezóny a to len do výšky pridelených finančných
prostriedkov na daný kalendárny rok.
Z: ŠK
T: trvalý
UZNESENIE 09/2003
V prípade, že ŠK bude od sekretariátu SMF žiadať vystaviť objednávku, je potrebné aby takáto žiadosť bola zo strany komisie
doručená písomnou formou s uvedením výšky úhrady objednaných služieb/tovaru.
Z: komisie a výbory SMF T: trvalý
UZNESENIE 17/2003
Žiadosť o podujatie ME a MS od usporiadateľských organizácii bude SMF akceptovaná až po zložení príslušného zápisného poplatku
na účet SMF. Uvedená finančná čiastka bude príslušnej komisii zadržaný - vyvinkulovaná na príslušnom účte. V prípade, že podujatie
nebude usporiadateľovi pridelené čiastka sa bezodkladne vráti žiadateľovi.
Z: sekretariát SMF
T: trvalý
UZNESENIE 24/2003
Finančné prostriedky na školenie činovníkov FIM uvoľniť len v prípade, že účastníci takéhoto školenia úspešne zložia záverečné
skúšky a získajú príslušnú licenciu FIM.
Z: viceprezidenti za ŠK a predsedovia výborov
T: trvalý
UZNESENIE 17/2004
Všetky zálohy vyplatené SMF musia byť do 30 dní od dátumu výberu zúčtované, alebo vrátené, v opačnom prípade bude dotyčnému
jazdcovi, resp. predstaviteľovi SMF zastavená činnosť až do splnenia uvedenej povinnosti. Pri podpise prevzatia zálohy je potrebné
podpísať i prehlásenie, že o danej skutočnosti bol menovaný oboznámený a je si vedomý následkov, spojených s nedodržaním tohto
uznesenia RR. Z: sekretariát SMF +členovia SMF T: trvalý
UZNESENIE 32/2006
ŠK bezpodmienečne zabezpečiť , aby usporiadatelia športových podujatí SMF používali na tlačovinách vydávaných k príslušnému
preteku logo SMF a aby zabezpečili umiestnenie vlajky SMF na viditeľnom mieste v centre konania podujatia. Uvedené povinnosti
musia byť prísne kontrolované zo strany viceprezidentov za disciplíny. resp. zo strany ŠK. Z: viceprezidenti SMF
T: trvalý
UZNESENIE 13/2007
Jeden krát za obdobie 3 rokov má každá disciplína a výbor SMF nárok na preplatenie nákladov účasti na seminári FIM a to v max. do
výšky 663,878 €.
Z: viceprezidenti ŠK + sekretariát SMF
T: trvalý
RR sa uzniesla zrušiť predmetné podujatie, účasť na seminároch zástupcov jednotlivých disciplín bude riešená z prostriedkov
príslušných komisií –viď uznesenie
UZNESENIE 32/2007
V budúcom období pri stanovení termínov národných športových podujatí zohľadňovať termíny medzinárodných podujatí a zvýšiť
komunikáciu medzi jednotlivými disciplínami. Podujatia MS a ME majú v budúcom období prioritu v kalendári SMF.
Z: ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE 39/2007
Z prijatého 2% podielu dane poskytovať dotácie len tým, ktorý predložia kompletné doklady na zúčtovanie v termíne do 31.05.
príslušného roku. Po uvedenom termíne zostávajú všetky takto získané finančné prostriedky na účte SMF.
Z: ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.25/2009
V súvislosti s nedodržiavaním povinnosti odovzdať hlásenie deleg. činovníka z podujatí SMF RR odsúhlasila vyplácať náhrady
delegovaným činovníkom až po obdržaní príslušných hlásení.
Z: GS + ekonómka SMF T: priebežne
V súvislosti s novým systémom vyplácania delegova. činovníkov RR odsúhlasila uvedené uznesenie zrušiť – viď uznesenie.
Uznesenie č.04/2011
Licencie SMF – jazdecké, členské i licencie činovníkov SMF bez výnimky vystaviť a odovzdať až po doručení kompletných náležitosti,
t.j. doručeniu žiadosti s príslušným potvrdením od lekára a zaplatením licenčného poplatku.
Z: sekretariát SMF a viceprezidenti za disciplíny
T: trvalý
Uznesenie č.15/2011
V rámci „Večera majstrov SMF za rok 2011“ dekorovať len prvých troch jazdcov seriálov MM SR a MSR 2011 z jednotlivých disciplín.
Z: RR SMF
T: termín predmetného podujatia
Uznesenie č.31/2011
Na stránke SMF zverejňovať kompletné zápisnice z rokovaní RR, nie len uznesenia. Z: GS

T: trvalý

Uznesenie č.36/2011
Od súťažného ročníka 2012 bude športové podujatie SMF pridelené len usporiadateľovi, ktorý je členským klubom SMF. S každým
usporiadateľom musí byť v úvode roka 2012 podpísané poverenie- zmluva, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre
organizáciu príslušného športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené príslušné
ZU na podujatie. Z: RR SMF
T: trvalý
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Uznesenie č.40/2011
Pri skladbe kalendárov jednotlivých disciplín SMF pre rok 2012 je potrebné, aby mal každý usporiadateľ odovzdané vypísané tlačivo
Žiadosť o zápis športového podujatia do kalendára SMF, na základe ktorého bude možné zo strany sekretariátu a ŠK pripraviť
poverenie a následne i návrh ZU.
Z: ŠK disciplín SMF a usporiadatelia podujatí SMF T: sezóna 2012
4.V termíne nesplnené uznesenia:
Uznesenie č.20/2011
Sledovať situácii ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec. Pripraviť analýzu prínosu prípadného vstupu SMF do majetkovej
podstaty NKC, s,r.o.
Z: Prezident SMF, GS a Ing.Turányi
T: november 2011
RR sa uzniesla ponechať uznesenie v sledovaný i priebehu roka 2012 – viď uznesenie.
Uznesenie č.23/2011
Pre nový súťažný ročník 2012 pripraviť nové pravidlá pre používanie environm. podložiek i s presne stanovenými sankciami. Z: RR
a EV
T: január 2012
RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do apríla 2012 v súvislosti s nákupom environ.podložiek – viď uznesenie.
Uznesenie č.32/2011
Pre nasledujúci súťažný ročník pripraviť návrh výhod vyplývajúcich z členstva v SMF a následne tieto podmienky zakomponovať do
poverení pre usporiadateľov v roku 2012. Z: RR SMF
T: januára 2012
RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do marca 2012 – viď uznesenie.
Uznesenie č.48/2011
V termíne do 31.12.2011 predložiť na sekretariát SMF návrhy účasti SMF na výstave Motocykel 2012 i s prípadnými sprievodnými
podujatiami. Následne GS spracuje návrhy do konceptu účasti, ktorá bude prerokovaná na januárovom zasadnutí RR SMF.
Z: Viceprezidenti za disciplíny a GS
T: december 2011 a najbližšie zasadnutie RR SMF
V danom termíne sme neobdržali žiadne návrhy. RR účasť na výstave prerokuje na dnešnom zasadnutí RR, predmetné uznesenie RR
odsúhlasila zrušiť – viď uznesenie.

3. Správa o hospodárenia SMF k 31.12.2011.
Správa bola predložená RR v písomnej forme. Ekonómka SMF odoslala prehľad čerpania prostriedkov ŠR a činnosti
jednotlivých disciplín viceprezidentom vopred elektronickou poštou ku kontrole a ku konzultácii prípadných nezrovnalostí.
Napriek rozsiahlym úsporným ( zníženie počtu zamestnancov sekretariátu SMF, obmedzenie účasti na športových
podujatiach, zníženie telekomunikačných nákladov atď.) je k 30.9.2011 SMF v strate 38.796,93 €. GS opätovne
poukázala na skutočnosť, že schodok je priamym odzrkadlením každoročného zníženia dotácii, pričom od roku 2008
dotácie poklesli o 44,63% a napr. len oproti roku 2009 SMF obdržala o 23.000 € nižšiu dotáciu. Po rozsiahlej diskusii RR
správu i s finančnou analýzou SMF k 31.12.2012berie na vedomie. Správa bude pripravení na schválenie GZ SMF za rok
2011.
4. Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2012 a návrh úsporných opatrení sekretariátu SMF.
GS predložil RR na prerokovanie prehľad schválenej výšky dotácie pre rok 2012 k 31.01.2012.K uvedenému dátumu
je z MŠVVaŠ SR pre rok 2012 schválená dotácia vo výške 44.400 € z čoho je 6.790€ vyhradených pre talentovanú
mládež. RR na svojom zasadnutí prerokovala prehľad výšky dotácii SMF od roku 2008:
DOTÁCIE Z MŠ SR :
ŠR a rozvoj šport.odvetví + poduj.
talent.mládež
prierezové činnosti
SPOLU:

rok
2008
2009
2010
2011
2012

2008
16.8857,46
9.958,18
995,82
179.811,46

B/ ŠR + rozvoj šp.odvetví / €
dotácia
účel.viaz.
168.857,46
71.698,86
182.769
98.249*
181.300
104.400
118.000
54.100
37.610
0

2009
182.769
9.960
0
149.829

ŠR+činnosť
97.158,60
84.520
76.900
63.900
37.610

2010
181.300
9.700
0
191.000

% krátenie
porovn. s r.08
13,01%
20,85%
44,63%
61,29%

2011
118.000
9.700
0
117.600

Prerozdelenie:
z toho ŠR
26.555,13
26.555,13
26.555,13
16.597 €
16.000 €

2012
37.610
6.790 30% krátenie
0
44.400

činnosť
70.603,47
57.964,87
50.344,87
47.303 €
21.610 €

53.800 + 10.100 €

Oproti r.2011 sme na ŠR a činnosť dostali o 30,09 % nižšiu dotáciu - výpočet zo sumy 53.800€ bez navýšenia.
V porovnaní s rokom 2008 sa jedná o 61,29% krátenie
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V súčasnej dobe sme obdržali prehľad pridelených dotácii na rok 2012 podľa ktorého SMF dostal v oblasti ŠR
a rozvoja športových činností dotáciu len 37.610 €, čo predstavuje viac ako 30% zníženie dotácie oproti minulému roku,
bez posledného dofinacovania vo výške 10.100 z decembra 2011 ( mimoriadne dofinacovanie). 53.800 x 0,7 = 37.660€
podľa uvedeného vidieť, že ani tu nebol dodržaný avizovaný matematický vzorec, nehovoriac o tom, že v skutočnosti
sme v roku 2011 dostali na danú oblasť dotáciu vo výške 63.900€ a podľa toho by 70% z tejto dotácie predstavovalo
sumu 44.730€.
V oblasti talentovanej mládeže sme k dnešnému dňu dostali dotáciu 6.790€ čo je 70% minuloročnej dotácie vo výške
9.700€.
Dotácie pre rok 2012 sú viazané na veľmi sprísnené administratívne podmienky, ktorých plnenie bude pre sekretariát
SMF veľmi náročné a to vzhľadom na zníženie počtu pracovníčok. Úlohy spojené so zverejňovaním požadovaných
dokladov a ďalšie povinnosti jednotlivých poberateľov dotácii voči štátu sú takého rozsahu, že by zamestnali, pri všetkých
úsporách, minim. ½ pracovnej sily.
Na oblasť podpory významných podujatí neboli zatiaľ pridelené žiadne dotácie a ani dotácie za umiestnenia športovcov
Podľa informácie z MŠVVaŠ SR nie je uvedená výška dotácie konečná, pripravuje sa zmena v systéme financovania,
avšak RR na svojom zasadnutí prerokovala finančné krytie na základe obdržanej výšky dotácie. V súvislosti s tým
odsúhlasila výšku rozpočtových položiek činnosti SMF – viď archívna zápisnica zo zasadnutia RR SMF. RR následne
prerokovala návrhy úspory sekretariátu SMF, ktoré predložila GS. Po prerokovaní boli niektoré návrhy zakomponované
do rozpočtových položiek činnosti SMF – zníženie nákladov na telefóny, na prevádzku vozidla, náklady na GZ SMF.
K niektorýc návrhom RR prijala uznesenia – viď uznesenie RR SMF.
GS následne informovala RR o odsúhlasenej výške subvencie SMF z FIM na základe predložených projektov
spracovaných generálnou sekretárkou. Výška subvencie bola zverejnená v zápisnici zo zasadnutia managmentu FIM,
doposiaľ sme neobdržali oficiálny návrh zmluvy z FIM. Na najbližšom zasadnutí RR bude dopracovaný návrh využitie
predmetnej subvencie so zohľadneným finančného dopadu na hospodárenie SMF.

5. Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2011.
GS predložila na prerokovanie prehľad uskutočnených VZ SMF za rok 2011 i s odsúhlasenými mandátmi:

Disciplína Dátum

miesto

Účasť

S hlasom

Trial

26.11.2011

Nitra

19

14

CPM

04.12.2011

Slovakia Ring

62

52

ŠMT

10.12.2011

Lipt.Sielnica

PD

17.12.2011

Žarnovica

14

11

EaR

17.12.2011

Hubová

45

32

TPM

18.12.2011

Pov.Bystrica

133

113

mandáty
Viceprezident :
členovia Milan
Kollár, ŠK: Juraj
Gura a Juraj
Belanský
Člen ŠK: Vladimír
Karban
Viceprezident: Ivan
Socháň
Viceprezident
:Jakub Zliechovec,
člen ŠK Ľuboš
Šmodrk
Viceprezident Peter
Lazar a členovia ŠK
Štefan Svitko
a Peter Radoczi
Člen ŠK Imrich
Puha

Prezident SMF a GS uskutočnili vyhodnotenie jednotlivých VZ, kde opätovne upozornili na potrebu dôkladnej prípravy
VZ. Problémy boli hlavne na VZ plochej dráhy, ktorú z dôvodu neúčasti p. Repiského viedol prezident SMF a to i napriek
tomu, že sme sa o danej situácii dozvedeli až po príchode do Žarnovice. Taktiež problém nastal i pri VZ TPM, kde sa
nepredpokladala účasť 130 členov a nastal problém ako so stravou, tak i s veľkosťou sály a chýbajúcim ozvučením, ktoré
nebolo vopred zo strany ŠK TPM zabezpečené. Pre nasledujúci rok je potrebné venovať zvýšenú pozornosť príprave VZ
a to hlavne doriešiť otázku potvrdenia účasti zo strany členov disciplín.

6. Športová sezóna 2012 – príprava a kalendár.
V danom bode preniesli viceprezidenti SMF za disciplíny ústne správu o stave prípravy športovej sezóny 2012

5

k 31.12.2012. Kalendár podujatí SMF k 31.12.2012 je zverejnený na web stránke SMF a členovia RR kalendár obdržali
i v rokovacom materiáli. GS poukázala na urýchlenú potrebu kompletizácie kalendára podujatí 2012, hlavne zo strany ŠK
TPM a to i v súvislosti s prípravou účasti na výstave Motocykel 2012. Taktiež poukázala na potrebu zjednotenia názvov
jednotlivých seriálov. V súvislosti s prípravou novej športovej sezóny prezident SMF pripomenul viceprezidentom platné
uznesenia RR pojednávajúce o členstve usporiadateľských klubov v SMF a nutnosti vyplnenia tlačiva žiadosti o zápis
podujatia do kalendára SMF – viď uznesenie.
7. Organizačná príprava GZ SMF.
RR po diskusii odsúhlasila uskutočnenie GZ SMF za rok 2011 dňa 31.03.2012 v priestore auli Obvodného úradu
Pov.Bystrica, nakoľko cenová ponuka z Púchova je vzhľadom na ekonomickú situáciu pre nás nevýhodná ( viď ponuka
v rokovacom materiáli). OÚ máme potvrdený prenájom a ozvučenie zdarma, bude hradené len vykurovanie + stravovanie
bude zabezpečené v jedálni na prvom poschodí OÚ. Následne RR odsúhlasila program GZ SMF. GS upozornila
viceprezidentov na nutnosť zabezpečenia účasti delegátov svojich disciplín na GZ.
8. Organizačná príprava účasti SMF na výstave Motocykel 2012.
Tohtoročná výstavy motocykel 2012 sa uskutoční na Inchebe v dňoch 15.-18.3.2012. Účasťou SMF na výstave sa RR
zaoberala už na predchádzajúcom zasadnutí, avšak napriek viacerým urgenciám zo strany sekretariátu SMF sme
neobdržali od ŠK návrhy prezentácie svojich aktivít a preto bol návrh účasti spracovaný GS len na základe viacročných
skúseností:
dátum
streda 14.3.2012
štvrtok 15.03.2012

piatok 16.03.2012

sobota 17.03.2012
nedeľa 20.03.2011

čas
od 12,00
do 20,00
9,00-17,00
9,00-12,00
11,00
9,00-19,00
od 12,00
18,30
19,00 - 21,30
9,00 - 19,00
9,00-17,00
celý deň
od15,00

program
príprava expozície SMF
dovoz motocyklov do expozície
Výstavný čas
Novinársky deň
Tlačový briefing SMF
Výstavný čas
propagácia činnosti SMF v expozícii
príprava večera masjtrov v hale D
otvorenie priestoru dekorovania
Ofic.časť večera - dekorovanie
Výstavný čas
Výstavný čas
propagácia činnosti SMF v expozícii
odvoz motocyklov z expozície SMF

Za účelom zabezpečenia našej účasti na výstave je potrebná zo strany ŠK zvýšená aktivita, je potrebné osloviť
usporiadateľov a ponúknuť im možnosť propagácie, osloviť jazdcov -reprezentantov SR za účelom zabezpečenia
autogramiád a pod.
Súčasťou výstavy bude i „Večer majstrov SMF“ za rok 2011, ktorý sa uskutoční v piatok 16.3.2012. S výstaviskom
Incheba sme predbežne prerokovali podmienky, ktoré sú rovnaké ako v roku 2011. Doposiaľ sme neobbdržali upresnenie
miesta dekorovania a následnej recepcie. RR po rozsiahlej diskusii k forme recepcie odsúhlasila spracovať cenovú
ponuku realizácie recepcie, ktorá bude následne konferenčne prerokovaná pre prípadne angažovanie inej spoločnosti
akou je Cocatiltime, s.r.o. Bratislava a ktorú nám doporučuje výstavisko Incheba ako ich stálych partnerov, ktorý majú od
výstaviska v prenájme priestory a ktorý zabezpečujú všetky aktivity na výstave. Vzhľadom na úsporné opatrenia je
potrebné návrh recepcie spracovať v úspornom režime, prípadne pripraviť návrh doplnenia recepcie z iných zdrojov.
taktiež v programovej skladbe je potrebné zabezpečiť tanečnú skupinu a hudbu s ohľadom na finančnú situáciu.
RR taktiež prerokovala formu zabezpečenia cien pre dekorovaných, pričom prezident poukázal na viac ročnú spoluprácu
so sklárňami LR Lednicke Rovné, avšak je potrebná zmena. Za týnto účelom je potrebné spracovať cenovú ponuku
plakiet, resp. iného typu pohárov, ktorá bude následne konferenčne prerokovaná.
RR ďalej prerokovala prehľad oceňovaných kategórii a tried, pričom došlo k úprave v mototuristike, triale, plochej dráhe
a v endure – viď archívna zápisnica.
9. Vyhodnotenie účasti SMF na kongrese FIM v decembri 2011.

V dňoch 3.-4.12.2011 sa uskutočnilo GZ FIM v Estorile/Portugalsko. Vzhľadom na ekonomickú situáciu sa kongresu
zúčastnil len Ing. Peter Radoczi, člen technickej a enduro komisie FIM, ktorému bola z prostriedkov SMF zakúpená
letenka v hodnote 207,20 a boli mu čiastočne refundované náklady na cestovné KE- Budapešť, parkovné a diéty vo
výške 200€. Všetky uvedené náklady sú zakomponované v správe o hospodárení SMF k 31.12.2011. RR berie informáciu
na vedomie.
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10. Rôzne:

a) Zasadnutie GZ MACEC – Kišinev, Moldavsko.
Z PZM sme obdržali informáciu, že v termíne 9.-11.3.2012 sa uskutoční v Kišineve GZ MACECu, pričom
náklady na pobyt zástupcov jednotlivých krajín, mimo dopravy, znáša Moldavská federácia. Po obdržaní of.
pozývacieho listu s bližšími informáciami a programom bude prípadná účasť zástupcov SMF prerokovaná s členmi
RR konferenčne.
b) Kandidatúra Slovakia Ringu na MS endurance a Speedway klubu Žarnovica na MS FLAT TRACK 2013.
RR schvaľuje kandidatúru Slovakia ringu na MS endurance 2012 a Speedway clubu Žarnovica na MS Flack track
2013. V súvislosti s uvedenou kandidatúrou je potrebné spracovať žiadosti na MŠVVaŠ SR – viď uznesenie.
c) Žiadosť o spoluprácu s Enduro aktuálom pri vyhlásenej súťaži: „Desiatka roka 2011“ – TOP TEN 2011
RR prerokovala spoluprácu s časopisom Enduro aktuál pri zabezpečení ankety „Desiatka roka 2011 – TOP TEN
2011, ktorú vypisuje pre čitateľov predmetného časopisu. RR na základe ponuky odsúhlasila nákup 10 ks pohárov
pre vyhodnotenie ankety, pričom redakcia zabezpečuje oceneným jazdcom hodnotné vecné ceny.
d) Žiadosť o podporu vydania štvrtého dielu knihy o histórii CPM u nás.
RR prerokovala žiadosť R.Mladého ohľadne dotácie na vydanie 4.pokračovania knihy o histórii CPM. RR
vzhľadom na ekonomickú situáciu odstupuje žiadosť ŠK CPM .
11. Ukončenie.
Prezident SMF p.Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.

V Pov. Bystrici 31.januára 2012

zapísala: Mgr.Tatiana Kašlíková, v.r.
generálny sekretár SMF
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 31.01.2012
1. Riadiaca rada berie na vedomie :
a) Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
b) Informatívnu správu o hospodárení SMF k 31.12.2011 s finančnou analýzou SMF k danému dátumu.
2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Realizovať nákup environmentálnych podložiek od firmy Eagle-es International z Holandska.
Zrušenie uznesenie č.13/2007, 25/2009, 48/2011
Ponechať uznesenie č.20/2011 v sledovaní, t.j. predĺžiť termín splnenia na trvalý.
Predĺženie platnosti uznesenia č. 23/2011 do konca apríla 2012 a uznesenie č.32/2011 do konca marca
2012.
e) Výšku rozpočtových položiek činnosti SMF pre rok 2012.
f) Termín a miesto uskutočnenia GZ SMF – 31.03.2012 OÚ P.Bystrica.
g) Upravený zoznam oceňovaných kategórii a tried pre Večer majstrov SMF 2011 – viď archívny materiál
z rokovania RR SMF.
h) Nákup 10 ks pohárov pre vyhodnotenie ankety Desiatka roka 2011, ktorú organizuje redakcia Enduroaktuál.
Anketa bude vyhodnotená v mesiaci jún 2012.

3. Riadiaca rad ukladá :
Uznesenie č.01/2012
Zabezpečiť nákup environmentálnych podložiek z firmy Eagle-es International z Holandska v počte 100ks
a pripraviť návrh ich distribúcie medzi jazdcov SMF.
Z: GS a viceprezidenti SMF
T: do začiatku šp. sezóny 2012
Uznesenie č.02/2012
V súvislosti s nákupom envirn. podložiek zaslať na MŠP SR žiadosť o finančnú podporu realizácie nákupu
podložiek. Z: prezident a GS
T: januára 2012
Uznesenie č.03/2012
Zabezpečiť účasť na seminári FIM motokrosu , ktorý bude organizovaný niektorou z okolitých fedrácii.
Z: ŠK TPM
T: marec 2012
Uznesenie č.04/2012
V termíne do 28.02.2012 doplniť prehľad usporiadateľov podujatí SMF pre rok 2012 podľa spracovaného
kalendára športových podujatí 2012.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: v texte
Uznesenie č.05/2012
Účasť na medzinárodných seminároch činovníkov disciplín SMF zabezpečovať po finančnej stránke
z prostriedkov príslušných disciplín SMF. Účasť na seminároch členov výborov SMF musí byť vždy prerokovaná
v RR a to i s odsúhlasením výšky nákladov na uvedených seminároch.
Z: RR a ŠK disciplín SMF
T: trvalý
Uznesenie č.06/2012
Podrobme sledovať situáciu ohľadne vývoja dotácii z MŠVVaŠ SR pre rok 2012. Na najbližšom zasadnutí RR
podať správu o zmenách a prípadnom dofinancovaní.
Z: prezident a GS SMF
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Uznesenie č.07/2012
Na najbližšom zasadnutí RR prerokovať využitie schválených subvencii FIM pre rok 2012.
Z: prezident a GS SMf
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Uznesenie č.08/2012
S účinnosťou od 1.1.2012 zabezpečiť spracovávanie miezd prostredníctvom spolupráce s p. Pravdovou, ktorá na
vlastný návrh bude spracovávať mzdy bezodplatne s tým, že podklady a komplet personalistiku bude
spracovávať sekretariát SMF, s čím je spojené opätovné zaťaženie sekretariátu SMF.
Z: GS a p.Pravdová, viceprezident SMF pre TPM
T: rok 2012

8

Uznesenie č.09/2012
Prerokovať presťahovanie sekretariátu SMF do menších priestorov v súčasnej budove sídla SMF za pčelom
zníženia výšky nájmu .
Z: prezident a GS SMF
T: marec 2012
Uznesenie č.10/2012
Hľadať možnosti zabezpečenia materiálneho vybavenia sekretariátu a administratívy formou bartrovej spolupráce
s prípadnými partnermi SMF.
Z: GS
T: rok 2012
Uznesenie č.11/2012
ŠK TPM urýchlene spracovať kalendár športových podujatí pre rok 2012.
Z: ŠK TPM
T: február 2012
Uznesenie č.12/2012
V súvislosti s prípravou športovej sezóny 2012 zabezpečiť od usporiadateľov podujatí jednotlivých disciplín SMF
doručenie formulára žiadosti o zápis športového podujatia, v zmysle predloženého prehľadu.
Z: športové komisie SMF
T: február 2012
Uznesenie č.13/2012
RR upozorňuje ŠK na dodržiavanie uznesenia č. 36/2011 – organizátor podujatí SMF musí byť členským klubom
SMF.
Z: športové komisie SMF
T: marec 2012

Uznesenie č.14/2012
V súvislosti s prípravou GZ SMF zabezpečiť distribúciu rokovacieho materiálu v súlade s platným rokovacím
poriadkom SMF. Súčasne je potrebné zabezpečiť prípravu priestoru zasadačky OÚ P.Bystrica a občerstvenia pre
účastníkov GZ SMF 2011.
Z: GS a sekretariát SMF
T: do 20.02.2012
Uznesenie č.14/2012
V súvislosti s účasťou SMF na výstave motocykel 2012 zabezpečiť propagáciu svojej disciplíny a pripraviť návrh
programovej časti svojej účasti na výstave.
Z: ŠK SMF
T: február 2012
Uznesenie č.15/2012
V súvislosti s prípravou večera majstrov SMF za rok 2011 úzko spolupracovať s výstaviskom Incheba na
doriešení priestorového umiestnenia dekorovacej časti a časti recepcie. Za účelom zabezpečenia občerstvenia
kontaktovať výstavisko s požiadavkou prerokovania možnosti realizácie catheringu inou formou. Následne
o výsledkoch rokovaní informovať členov RR SMF.
Z: prezident a GS
T: február 2012
Uznesenie č.16/2012
Po obdržaní bližších informácii k GZ MACEC v Moldavsku spracovať cenovú kalkuláciu účasti zástupcov SMF na
predmetnom zasadnutí a túto konferenčne prerokovať s členmi RR SMF.
Z: GS
T: 28.02.2012
Uznesenie č.17/2011
Urýchlené odoslať na MŠVVaŠ SR požiadavku na odsúhlasenie kandidatúry Slovakia Ringu na usporidanie MS
endurance a Speedway clubu Žarnovica na MS Flack trac v roku 2013.
Z: GS
T: 10.02.2012
Uznesenie č.18/2011
Postúpiť požiadavku R.Mladého na dotáciu vydania 4.pokračovania knihy História CPM na Slovensku športovej .
komisii CPM k prerokovaniu.
Z: GS a ŠK CPM
T: 10.02.2012 a následne najbližšie zasadnutie ŠK CPM

Pov. Bystrica 31.01. 2012

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v.r.
generálny sekretár SMF
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