ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia športovej komisie plochá dráha,konané dňa 30.11.2014
v Žarnovici
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM: Uvedený v pozvánkach na VZ
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií (mandátovej-volebnej a návrhovej).
3/ Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy 2014
4/ Správa o hospodárení športovej komisie PD za rok 2014
5/ Správa mandátovej komisie
6/ Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2015
7/ Voľba viceprezidenta a jedného člena ŠK PD SMF
8/ Voľba delegátov na GZ SMF
9/ Správa mandátno-volebnej komisie
10/ Diskusia
11/ Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
12/ Záver
1/ Otvorenie, schválenie programu
Valné zhromaždenie športovej komisie plochá dráha, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.11.2014
v priestoroch Plocho drážneho štadióna v Žarnovici otvoril a viedol viceprezident SMF pre PD p. Ing.
Jakub Zliechovec, ktorý privítal všetkých prítomných členov a hostí, medzi ktorými bola aj prezident
SMF p. Peter Smižík. Na úvod prečítal návrh programu rokovania VZ ŠK. Nebol podaný žiadny návrh
na zmenu programu, ktorý bol následne odsúhlasený.
Hlasovanie: ZA – 28, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0
2/ Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil VZ na odsúhlasenie návrh zloženia :
 Mandátovo - volebnej komisie: Mgr. Martin Búri – predseda
Ing.Peter Štefánik – člen
Viliam Muller – člen
 Návrhovej komisie:
Ján Daniel – predseda
Ľuboš Šmondrk
Repiský Zdeněk

Uvedené návrhy zloženia pracovných komisií boli bez pripomienok odsúhlasené.
Hlasovanie: ZA – 28, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

3/ Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy v športovej sezóne 2014
Správu o činnosti športovej komisie plochej dráhy predniesli členovia ŠK PD SMF Mgr. Martin Búri
a Ing.Peter Štefánik. Ich správy doplnil aj viceprezident SMF pre PD.

4/ Správa o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2014
Správu o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2014 predniesol viceprezident SMF pre
PD p. Ing. Jakub Zliechovec. O financovaní SMF, aktivitách ohľadne dotácií z MŠ SR informoval
prezident SMF Dr.Peter Smižík.

5/ Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítal Mgr. Martin Búri, v ktorej konštatoval, že na základe overenia
prezenčnej listiny VZ je z 33 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 28 delegátov ( +
3 hostia). Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlasuje, že valné zhromaždenie SMF
disciplíny plochej dráhy konané dňa 30.11.2014 bolo uznášania schopné. Nadpolovičná väčšina = 15
hlasov.
6/ Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2013
Plán činnosti PD predložil prítomným viceprezident,p. Zliechovec, kde informoval, že v roku 2015 sa
usporiada niekoľko plochodrážnych podujatí. Ako je už známe, 30.5.2015 sa v Žarnovici uskutočnia
MS juniorov, organizátorom je Speedway club Źarnovica. Aj budúci rok sa Speedway club Žarnovica
zúčastní Jadranskej ligy, kde dá príležitosť najmä mladým odchovancom. Ďaľšími významými
podujatiami budú: Majstrovstvá Slovenska, Zlatá prilba SNP, či Testimoniál M.Vaculíka.
Pokračovať vo výchove juniorských reprezentantov a hľadať aj naďalej nové talenty, ktoré rozšíria
jazdeckú základňu Slovenska.
Ohľadom rozpočtu disciplíny PD pre rok 2014 informoval predsedajúci p.Zliechovec o tom, že
rozpočet je závislý na výške pridelených finančných prostriedkov z MŠ SR. Žiadosti o dotáciu na
významné podujatia budú podané v súlade s výzvou z MŠ SR.
VZ berie plán činnosti na vedomie.
7/ Voľba viceprezidenta a jedného člena ŠK PD SMF
Voľba viceprezidenta a jedného člena ŠK PD prebehla v súlade s rokovacím poriadkom. Za
viceprezidenta bol navrhnutý Ing.Jakub Zliechovec ako jediný kandidát.
Hlasovanie: ZA – 16, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 12
Za člena ŠK PD boli navrhnutí nasledovní kandidáti : Luboš Šmondrk, Branislav Repiský.
Hlasovanie: Luboš Šmondrk 16 hlasov, Branislav Repiský 12 hlasov.
8/ Voľba delegátov na GZ SMF a správa volebnej komisie
Prezident SMF informoval o pripravovanom GZ, ktoré sa uskutoční počas výstavy Motocykel
v Bratislavskej Inchebe. VZ odsúhlasilo účasť nasledovných delegátov za PD: Mgr. Martin Búri, Ing.
Jakub Zliechovec, Luboš Šmondrk, Viliam Muller, Cerovský Ján, Thonhauser Roman, Ing. Peter
Štefánik, Branislav Repiský, Zdeněk Repiský, Oľga Štefániková. Náhradníci: Eva Hanulová, Juraj
Kováč
Hlasovanie: ZA – 28, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
9/ Správa mandátovo - volebnej komisie
Mgr. Martin Búri predniesol správu mandátovo – volebnej, v ktorej predniesol výsledky hlasovaní.
VZ PD na svojom rokovaní zvolilo za viceprezidenta ŠK PD Ing. Jakuba Zliechovca a jedného člena
ŠK PD Ľuboša Šmondrka.
GZ sa zúčastnia členovia SMF vymenovaný v bode 8.
Hlasovanie: ZA – 28, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

10/ Diskusia
V diskusii postupne vystúpili obaja predsedovia plocho drážnych klubov. Hlavnou témou bolo
zjednotenie oboch klubov. Písomný návrh zjednotenia bol poslaný AMK PD 2 týždne pred VZ PD.
AMK PD reagovalo na tento návrh negatívne, jeho predseda Zdenek Repiský vyslovil presvedčenie,
že žiadne zjednotenie nie je potrebné. Predseda SC mu oponoval, že by sa tým predišlo zbytočným
hádkam a nejasnostiam, ktoré škodia PD na Slovensku. Nasledovala hlbšia diskusia, do ktorej sa
zapojil aj prezident SMF Peter Smižík, no názor AMK PD sa zmeniť nepodarilo.
Predseda AMK PD ďalej informoval, že v roku 2016 chcú okrem ZP SNP organizovať ešte jedno
významné plocho drážne podujatie (MS,ME). Čo sa týka výchovy mladých jazdcov, konštatoval, že
tejto aktivite sa už venuje SC ZC, no v prípade záujmu, AMK PD disponuje technikou a takýchto
jazdcov môže začať vychovávať.
Viceprezident informoval aj o problematike licencie dráhy FIM, ktorej v roku 2015 končí platnosť
a bude treba na predĺžení jej platnosti spolupracovať s oboma klubmi. Predĺženie licencie FIM závisí
aj od stavu nafukovacích mantinelov, je pravdepodobné, že nebude môcť byť predĺžená práva kvôli
nafukovacím mantinelom starším ako 5r. Je preto nutné zaoberať sa zháňaním finančných
prostriedkov pre zakúpenie nových.
11/ Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila Valnému zhromaždeniu disciplíny plochá dráha SMF nasledovný návrh
na uznesenie, ktorý bol v predloženom znení jednohlasne delegátmi schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE VZ PD SMF:
VZ PD :
1. Schvaľuje správu o činnosti ŠK PD za rok 2014
2. Schvaľuje správu o hospodárení disciplíny PD SMF ku dňu zasadnutia VZ
3. Schvaľuje zvoleného viceprezidenta ŠK PD Ing. Jakuba Zliechovca
4. Schvaľuje zvoleného jedného člena ŠK PD Ľuboša Šmondrka
5. Schvaľuje plán činnosti ŠK na rok 2015 – organizovanie FIM MS jun., MM SR, ZP, liga
6. Schvaľuje návrh rozpočtu pre r.2015
7. Schvaľuje voľbu delegátov na GZ vymenovaných v bode 8 tejto zápisnice VZ
berie na vedomie:
- správu mandátovej komisie ( účasť 28 z 33 + hostia )
ukladá:
- ŠK zabezpečiť v spolupráci s jej členmi a držiteľmi licencií SMF realizáciu jednotlivých
bodov plánu práce.

Hlasovanie: ZA – 28, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
13/ Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Jakub Zliechovec poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Žarnovici 30.11.2014
Zapísal: Ing. Jakub Zliechovec

