Zápis z valného zhromaždenia motokrosu
Púchov 9.12.2017
Pán predseda Ľuboš Löffler oficiálne všetkých prítomných privítal a predniesol program rokovania
valného zhromaždenia.
Následne sa jednohlasne schválil program rokovania a prešlo sa k voľbe komisií.
Mandátna v zložení:
R. Kováčik, R. Mihaleje, V. Preis
Volebná v zložení:
M. Zelienka, J. Junas, J. Marek
Návrhová v zložení:
M. Marko, V. Novák, L. Ružička
Po schválení komisií sa prečítala správa činnosti za rok 2017 a finančné hospodárenie, ktoré dostal
každý zo zúčastnených k nahliadnutiu.
Pán Kováčik predniesol zloženie mandátnej komisie a upresnil počet zúčastnených.
Celkový počet: 65, nadpolovičná väčšina: 34, 2/3 väčšina: 44 osôb.
Pán predseda predniesol plán činnosti na rok 2018 a odhadovaný rozpočet na daný rok.
Ďalším z bodov programu bola voľba členov na Generálne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v
marci 2018 v Bratislavskej Inchebe počas výstavy MOTOCYKEL.
Zvolení členovia: Ľ. Löffler, M. Garčárová, T. Pavlovčík, D. Predanócy, M. Stanko, R. Kováčik, Š.
Bučenec, J. Bohuslav, V. Preis, M. Zelienka a náhradníci: V. Novák, J. Zelienková
Za: 64, Proti: 1, Zdržal: 0
Po voľbe na GZ sa prešlo k prerokovávaniu a schvaľovaniu doručených návrhov.
Pán Mihaleje navrhoval v triede MX50 zmeniť vekový limit jazdcov na 5-10 rokov
Za: 10, Proti: 31, Zdržal: 16
Návrh sa neschválil
Pán Mihaleje taktiež navrhoval v triede MX50 doplniť veľkosť kolies 14“ predné a 12“
Za: 13, Proti: 29, Zdržal: 7
Návrh sa neschválil
Pán Predanocy navrhol zníženie spodnej vekovej hranice v triede MX65 z 8 na 7 rokov
Za: 65, Proti: 0, Zdržal: 0
Návrh sa schválil
Ďalší návrh pána Mihalejeho ohľadom spájania tried bude riešiť komisia motokrosu na zasadnutí a
pripraví návrh
Pán Miškov navrhoval zaradiť triedu Ladies do NŠP
Za: 62, Proti: 0, Zdržal: 3
Návrh sa schválil
Návrh komisie : pri triedach MX50,65,85,Ladies vynechať podmienku:
- jazdec musí mať prejdených 70% počtu kôl prvého jazdca ,aby mohol byť klasifikovaný
Návrh sa schválil.

Návrh pána Marônka ohľadom rozdelenia a spôsobe vyplácania delegovaných činovníkov sa neprijal
nakoľko sa nejedná o bod v NŠP
Návrh Pána Kovárika o prerokovaní priameho prenosu s TV213 sa taktiež neprijal
Ďalším z návrhov zo strany komisie bolo , aby v NŠP bola dĺžka rozjazdy pre triedu MX2 v MMSR
doplnená o čas 30 min .
Za: 55, Proti: 0, Zdržal: 1
Návrh sa schválil
Návrh o zvýšenie hodnoty jednorazovej licencie na všetkých podujatiach o 5 EUR na celkových 15
EUR.
Za: 48, Proti: 5, Zdržal: 3
Návrh sa schválil
Posledným z návrhov bol od pána Zelienku na zvýšenie štartového o 5 EUR pri všetkých podujatiach
okrem tried MX50,MX65.MX85 a Ladies
Za: 26, Proti: 20, Zdržal: 10
Návrh sa neschválil
Po schvaľovaní návrhov nasledovala diskusia, ktorú začal pán predseda a oboznámil všetkých
prítomných o financovaní a podpore organizátorov medzinárodných majstrovstiev Slovenskej
republiky.
Pán Šilhavík reagoval na návrh pána Mihalejeho ohľadom zvýšenia vekovej hranice triedy MX50 a
chcel ho podporiť.
Pán Kováčik by chcel zaviesť do organizovania podujatí poriadok a smernicu, ktorá by ukladala
organizátorom povinnosti. Pochválil organizátorov MMSR za vzornú prípravu pred podujatím, ale
následne sa vyjadril znepokojujúco k organizátorom RP. Ďalej nebol spokojný s vekom traťových
komisárov ,ktorí niekedy neprevyšujú vek 15 rokov. Apeloval na jazdcov a aj organizátorov aby
dodržiavali pravidlá. Posledným bodom jeho diskusie bola nespokojnosť s organizovaním tzv.
čiernych pretekov, ktoré sa organizujú mimo SMF.
Pán Pavlovčík sa taktiež prihlásil a nadviazal na reakciu pána Kováčika, bol nespokojný s
neschválením návrhu pána Zelienku, vysvetlil prítomným aké je ťažké organizovať podujatie a taktiež
aké je náročné byť delegovaným činovníkom
Pán Struk sa v diskusii vyjadril aby boli na podujatiach MMSR finančne ohodnotení aj jazdci tried
MX2 junior a MX junior 125
Do diskusie sa prihlásil aj pán Smižík, prezident SMF. Hneď na začiatku pochválil valné
zhromaždenie motokrosu. Vysvetlil všetkým že SMF sa snaží zaviesť elektronické prihlásenie na
pretek a zľahčiť jazdcom ich povinnosť. Len nie vždy sa to dá aj realizovať. Ďalej sa vyjadril k téme
jazdci vs. organizátori, kde bude potrebné nájsť ten správny kompromis. Uložil komisii povinnosť
pripraviť manuál a aj školenie pre organizátorov. Reagoval na diskusný príspevok pána Kováčika
ohľadom čiernych pretekov. Existuje zákon o športe ktorý hovorí priamo o organizovaní čiernych
pretekov. Chcel by poprosiť všetkých delegovaných činovníkov aby písali správy z podujatí aby mala
SMF lepší prehľad o spokojnosti resp. nespokojnosti s daným pretekom či by sa jednalo o MMSR
alebo RP. Pochválil pána Bučenca, organizátora MM SR na Myjave ako pristupuje k reklamnej
kampani a celkovému marketingu svojho podujatia. Vysvetlil že Enduro komisia má vytvorený fond
solidarity na podporu organizátorov, ktorí mali v priebehu roka problémy s počtom jazdcov. Vyjadril
sa aj k stave ktorý nastal v súkromnej TV213 a prisľúbil že SMF sa bude snažiť pomôcť s
verejnoprávnou STV, v ktorej by sa mohli odvysielať reportáže z významných podujatí. Potešil
všetkých prítomných o finančnej podpore majstrovstiev Európy resp. majstrovstiev Sveta. Potešilo
ho že slovenský motokros má po dlhej dobe promotéra. Vyjadril spokojnosť s fungovaním súčasnej

komisie a systémom aký má, len treba hľadať nových členov a vyškoliť nových delegovaných
činovníkov. Nakoniec vyzval všetkých aby hľadali solidaritu a dobro medzi sebou a rešpektovali sa
navzájom. Poďakoval všetkým prítomným za úspešný rok 2017 a zaprial do novej sezóny veľa
úspechov.
Pán Miškov sa zapojil do diskusie otázkou kedy sa verejnosť dozvie rozdelenie tried a výklad
zvláštnych ustanovení. Komisia pripraví po stretnutí s organizátormi nový koncept pretekov a
vypracuje to v čo najkratšom čase.
Ako posledný sa do diskusie prihlásil pán Struk, ktorý vyjadril spokojnosť spolupráce SMF s
Maďarskou federáciou, ale zároveň ho mrzí nezáujem Českej federácie spolupracovať s nami.
Predseda návrhovej komisie pán Marko prečítal správu návrhovej komisie.
Nakoniec pán Löffler poďakoval všetkým zúčastnením za vysokú účasť a pokojné valné
zhromaždenie. Zaprial do Nového roku a sezóny 2018 veľa športových a aj súkromných úspechov.

UZNESENIE
z valného zhromaždenia disciplíny MOTOKROS SMF za rok 2017, zo dňa 9. 12. 2017
VZ MX SMF schvaľuje:
1. Program rokovania VZ MX
2. Správu o činnosti disciplíny MX SMF za rok 2017
3. Správu o hospodárení disciplíny MX SMF 2017 ku dňu zasadnutia VZ
4. Plán činnosti a rozpočet pre rok 2018
5. Delegátov na GZ SMF: Ľuboš Löffler, Tomáš Pavlovčík, Mariana Garčárová, Martin Stanko,
Dušan Predanocy, Vladimír Preis, Rudolf Kováčik, Josef Bohuslav, Štefan Bučenec, Marian
Zelienka. Náhradníci: Jana Zelienková, Vladimír Novák.
6. Zmeny v NŠP MX pre rok 2018.
VZ MX SMF ukladá komisii MX:
1. Vytvoriť kalendár MX 2018.
2. Upraviť NŠP podľa zmien schválených na VZ MX 2017 v Púchove.

