Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 04.10.2017 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení SMF k 30.09.2017
Informácia o štátnych dotáciách pre rok 2018
Správa o stave členskej základne SMF 2017 a licencie pre rok 2018
Vyhodnotenie športovej sezóny 2017 ku dňu zasadnutia RR SMF
Príprava športovej sezóny SMF 2018
Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2017
Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2017
Rôzne:

a) Kongres FIM - Andorra
b) Jesenné zasadnutia komisií FIME a účasť zástupcov SMF
11. Ukončenie.
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík. V úvode privítal všetkých členov RR na treťom tohtoročnom
zasadnutí RR SMF.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
02-19/2010, 21-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011, 41-47/2011, 5051/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3441/2012,43/2012, 45-53/2012, 02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014, 08-2/2014,
14-27/2014, 29-33/2014, 35-50/2014, 52-54/2014, 56.57,59/2014, 62-68/2014, 01,04/2015, 7-12/2015, 14,17,19-23
/2015, 24-28/2015, 30-36/2015, 02-07/2016, 09/2016, 12-16/2016, 19-24/2016, 02,04-09,12,13/2017
UZNESENIE č.03/2017
Na RR SMF za III.Q prerokovať návrhy organizačného zabezpečenia dekorovanie víťazov sezóny 2017.
Z: prezident a GS
T: v texte
Viď program rokovania RR
UZNESENIE č.16/2017
Na web stránke SMF zverejniť zoznam hlavných usporiadateľov/ bezpečnostných managérov + usporiadateľov pri
dodržaní zákona o ochrane osobných údajov. Z. GS
T: júl 2017 + priebežne
UZNESENIE č.17/2017
Pokračovať v rokovaní s televíziou 213 ohľadne spolupráce pri propagácii motocyklového športu.
Z. Prezident a GS
T: priebežne
Info podá prezident a GS
UZNESENIE č.18/2017
Na živnostenskom úrade preveriť, či je pre predaj tovaru ako envir. podložky, tričká/bundy s logom SMF, pásky s logom
SMF potrebné živnostenské oprávnenie. Z: GS
T: 30.6. 2017
Info podá GS
UZNESENIE č.19/2017
V súvislosti s výzvou ohľadne návrhov na vyznamenanie FIM RR SMF odsúhlasila kandidatúru Petra Baláža. GS odošle
v stanovenom termíne vyplnený dotazník s jeho návrhom na predmetné vyznamenanie. Z. GS
T: 31.7.2017
Návrh bol odoslaný, návrhy budú prerokované na októbrovom zasadnutí MB FIM.

2. Zrušené uznesenia :
01,20,33/2010, 05, 07, 31,36,40,48/2011; 04,09,12,13,25,33,44/2012; 01/2013, 05-07/2013, 20/2013, 22/2013,
33-36/2013, 06-07/2014, 34/2014, 51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 02,03,06,13,15,17,18/2015,
29/2015, 01,06,08,10,19,37,38/2016, 14/2017
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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 zadržaná - 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 z komisií 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.
Z: sekretariát SMF + členovia SMF
T: trvalý
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. nasledujúceho roku po roku prijatia podielu dane. Po uvedenom termíne zostávajú všetky takto získané finančné
prostriedky na účte SMF. Z: ekonómka SMF
T: trvalý
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 ŠK SMF
T: trvalý
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.19/2012
ŠK dôsledne kontrolovať používanie symbolov SMF na podujatiach SMF a to hlavne umiestnenie loga na plagátoch ,
ktoré musí byť vopred pred ich distribúciou odkonzultované s viceprezidentom za danú disciplínu alebo sekretariátom
SMF. Taktiež je bezpodmienečne nutné zo strany ŠK zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania príslušného
podujatia.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2013
V spolupráci s OÚ Sverepec sledovať situáciu ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec a hľadať prípadné zdroje pre
odkúpenie tohto podielu v prípade schválenia odpredaja.
Z: prezident SMF
T: priebežne
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UZNESENIE č.19/2013
Od najbližšieho zasadnutia RR predkladať na zasadnutiach prehľad uzatvorených zmlúv za obdobie medzi dvoma RR
SMF a na každom zasadnutí RR SMF odsúhlasiť overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
Z: GS SMF
T: od najbližšieho zasadnutie RR SMF trvale
UZNESENIE č.41/2013
Rokovací materiál na zasadnutie RR SMF zasielať členom riadiacej rady vždy min. 3-4 dni pred termínom zasadnutia
RR SMF. Z: GS
T. trvalý
UZNESENIE č.28/2014
Športové podujatie SMF bude pridelené len organizátorovi, ktorý je členom SMF. S každým organizátorom musí byť
uzatvorené poverenie- zmluva na príslušný súťažný ročník, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre
organizáciu športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené
príslušné ZU na podujatie. Z: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.10/2017
V súvislosti s novelizáciou zákona o športe podrobne sledovať web stránku MŠVVaŠ, kde by mali byť zverejňované
nariadenia a metodické pokyny k dodržiavaniu zákona o športe a zákona.
Z: GS
T: priebežne
UZNESENIE č.11/2015
V sezóne 2017 dôsledne plniť povinnosť uzatvárania zmlúv -poverení s organizátormi jednotlivých podujatí zaradených
do kalendára SMF. Z: viceprezidenti SMF za disciplíny
T: sezóna 2017
UZNESENIE č.15/2017
Do konca roku 2017 uskutočniť v spolupráci s FTVŠ školenie trénerov I. stupňa.

Z: GS

T: v texte

UZNESENIE č.20/2017
V prípade, že bude SMF poskytovať dotácie členským klubom je potrebné v zmluve presne špecifikovať na čo bude
objem poskytnutých finančných prostriedkov použitý, t.j. špecifikovať účelovosť dotácie. Z: RR SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.21/2017
Po obdržaní bližších informácii ohľadne dotácii na významné športové podujatia obratom konferenčne informovať členov
RR SMF o výške prípadných dotácii a spôsobe ich poskytnutia (príspevok, dotácia a podmienky zúčtovania).
Z: GS
T: v sledovaní rok 2018

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č. 08/2016
ŠK ŠMT pripraviť pre rok 2017 návrh spolupráce s organizátormi moto zrazov na Slovensku za účelom zaradenia nimi
organizovaných podujatí do kalendára ŠMT podujatí SMF. Z: ŠK ŠMT
T: september 2017
Po prerokovaní RR odsúhlasila uvedené uznesenie zrušiť.
UZNESENIE č.11/2016
Vyvolať rokovanie s MŽP a Lesmi SR ohľadne spolupráce pri zabezpečení našich podujatí v nasledujúcom období.
Z: prezident
T: jún 2017
Po prerokovaní RR odsúhlasila uvedené uznesenie zrušiť.
UZNESENIE č.18/2016
Zabezpečiť človeka – editora, ktorý by spracoval podklady pre knihu mapujúcu históriu SMF a pripravil ju do tlače.
Z: prezident SMF, P. Turanyi T: september 2017 RR odsúhlasila predĺženie termínu do konca októbra 2017.
3. Správa o hospodárení SMF k 30.09.2017
Správa o hospodárení SMF k 30.09.2017 bola predložená písomne a bola odoslaná členom RR v rokovacom materiáli.
Po prerokovaní RR správu schválila. Prehľady jednotlivých disciplín boli odoslané viceprezidentom za disciplíny vopred

ku kontrole. RR po prerokovaní odsúhlasila navýšenie dvoch rozpočtových položiek: poštovné sa navyšuje o sumu 250€
a položka Kongresy a účasť na komisiách o 1200€.
V danom bode RR prerokovala a schválila i nasledovné dotácie:
- MX – MxoN 2017 do financovanie
1.500€
- CPM – technici MS endur.+ podujatie v Moste
3.500€
3

-

EaR – dotácia na ME Gelnica ŠR

2.000€

Následne prezident SMF informoval RR o informácii ohľadne finančnej podpory uskutočnených podujatí v roku 2017,
kde by sme mali z MŠVVaŠ SR obdržať dotáciu 45.000€ - po 15.000€ ME enduro, MS endurance a MS plochá dráha.
Doposiaľ však nemáme zmluvu a ani podmienky zúčtovania . Po obdržaní oficiálnych podmienok poskytnutia dotácii
budeme dotknutých organizátorov informovať a následne na najbližšom zasadnutí RR bude podaná informácia ohľadne
danej problematiky.
4. Informácia o štátnych dotáciách pre rok 2018

GS informovala o systéme predkladania podkladov pre výpočet dotácie pre rok 2018 a to do 30.9.2017. Podľa
informácie by mali byť v budúcom roku i investičné výzvy a výzvy na dotácie pre významné podujatia, ale podmienky
ešte nie sú stanovené – sledujeme informácie na web sídle ministerstva. Opätovne nám ministerstvo skomplikovalo
spracovanie podkladov, nakoľko boli úplne zmenené tabuľky oproti minulému roku – spracovávali sme prehľad
športovcov do 23 rokov s uvedeným dátumu úhrady licenčného poplatku a pri každom sme museli uviesť dátum
posledného štartu na súťaži, pričom do zoznamu mohli ísť len aktívny športovci, nie členovia. Aktívny športovec je ten,
ktorý štartuje aspoň 3x na súťaži. Nie však v sezóne ako takej, ale v období od 1.10. do 30.9.nasleudjúceho roku. Len pre
upozornenie, dva dni pred vypršaním termínu nám ministerstvo zmenilo vekové rozpätie pre športovcov do 23 rokov,
čoho dôsledkom bolo to, že sme museli opätovne prehľady prepracovávať. Okrem tohto prehľadu sme spracovávali
i tabuľku s výsledkami za posledné 3 roky a to opäť v rozpätí 1.10.-30.9. Predložený materiál – tabuľky predložené na
MŠVVaŠ SR boli k nahliadnutiu priamo na zasadnutí RR SMF.
5. Správa o stave členskej základne SMF a licencie pre rok 2018

ROK
CPM spolu
z toho cpm
vintage
scooter/minimot
o/miniGP
EaR
MX spolu
z toho mx
mx d
ladies
supermoto
quad
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Traťový komisár
Medical
Timekeeping
Spolu
Skutočne

2017
183
82
77
24

2016
172
73
53
36

326
396
265
49
18
8
56
19
56
10
170
17
26
42
31
2
1
1279
1208

322
298
203
57
7
8
23
19
49
12
77
13
25
33
26
2
1
1049
1008
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Následne RR prerokovala výšku licenčných poplatkov SMF pre rok 2018, kde sa oproti r.2017 zvyšuje lic. poplatok za
licenciu člena z 5€ na 10€ a manipulačný poplatok za vystavenie releasu sa znižuje z 20€ na 10€. Výšku licenčných
poplatkov disciplín SMF zostávajú, na základe informácii od viceprezidentov, rovnaké. za disciplíny. Manuál s uvedeným
všetkých licenčných poplatkov je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
GS následne informovala o príprave zavedenia možnosti platby cez internet, tzv. „pay“ platby, riešime technické
problémy.
6. Vyhodnotenie športovej sezóny SMF 2017 ku dňu zasadnutia RR SMF

V danom bode zhodnotili viceprezidenti za disciplíny SMF priebeh sezóny 2017. Taktiež bol prerokovaný prehľad
uzatvorených výsledkov sezóny 2017 – prehľad bol súčasťou rokovacieho materiálu RR SMF a je súčasťou archívnej
zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
TRIAL – I.Dedina, viceprezident SMF pre Trial – sezóna 2017 sa uskutočnila podľa plánu, vysoko zhodnotil organizáciu
podujatí na Slovensku – Nitra, Vieska, Zborá. Trialový tím SMF sa zúčastnil i majstrovstiev ČR družstiev, V roku 2018 sa
pripravuje trial národov v ŠR, kde sa chce zúčastniť i náš národný tím. Ivan Dedina následne informoval, že nebude
kandidovať na opätovnú voľbu za viceprezidenta SMF pre Trial, na VZ budú predložený noví kandidáti. V oblasti ŠR
vyzdvihol tretie miesto Vlada Kothay v ME nad 40 rokov.
ŠMT – p. Miškov, viceprezident SMF pre ŠMT predniesol odpočet uskutočnených podujatí svojej disciplíny – 9
bodovacích podujatí, 8 šprintov z toho 3 v spolupráci so Slovenskou šprintérskou asociáciou; v decembri sa uskutoční
opätovné rokovanie ohľadne spolupráce v roku 2018. Následne zhodnotil účasť výpravy SMF na Relly FIM vo Fínsku, kde
bolo menej účastníkov ako u nás v roku 2016. Poďakoval prezidentovi SMF za sprostredkovanie prijatia členov výpravy
SMF na Relly FIM na veľvyslanectve SR v Nórsku pánom veľvyslancom Mgr. Kašickým. SMF malo zastúpenie i na
Motocampe FIM v Chorvátsku a na Moto túre národov. V roku 2018 sa pripravuje opäť 9 podujatí M SR v bodovacej
súťaži a 10 podujatí šprintov.
MX – p. Löffler, viceprezident SMF pre MX zhodnotil ukončené seriály sezóny 2017, disciplína MX má pred sebou ešte
záverečné podujatie seriálu quadov v Šaštíne-Strážov. Priebeh sezóny 2018 zhodnotil vzhľadom na účasť nového
promotéra a priame prenosy v TV 213 veľmi kladne, na budúci rok sa pripravuje opätovne seriál MM SR s max.6-timi
podujatiami. Pre rok 2018 sa pripravuje nová podoba pohárových podujatí a podujatí quadov. Vysoko bolo hodnotené
účinkovanie nášho tímu na tohtoročnom motokrose národov v Anglicku, kde tím v zložení T. Kohút, T. Šimko, R. Šikyňa
postúpil, vo veľmi silnej konkurencii, do hlavného preteku. Budúci rok je motokros národov v USA a pravdepodobne sa
SMF tím z ekonomických dôvodov nezúčastní.
EaR – p. Lazar, viceprezident SMF pre EaR skonštatoval, že sezóna 2017 bola naozaj nabitá - 8 podujatí MM SR, SP
a Pohára SMF a 4 pohárové podujatia superendura. Sú radi, že sa rozšíril počet klasických endúr, ktoré sú na organizáciu
veľmi náročné. V sezóne 2017 to boli 4 endurá a 4 podujatia country crossu. V sezóne 2018 sa bude musieť komisia
zaoberať otázkou ako ďalej so super endurom – či ponechať pohárový formát, alebo vypísať M SR – podujatia sú divácky
veľmi atraktívne. V oblasti ŠR zhodnotil účinkovanie našich jazdcov v seriáli ME, kde našich jazdcov čaká vyvrcholenie –
finále ME v Gelnici, kde chceme postaviť tímy vo všetkých tímových kategóriách: senior, junior, ženy, veterán.
Na ISDE nás reprezentoval len ženský tím, ktorý po prvý krát dojazdil kompletný a dva tímy v klubovej súťaži. Budúci rok
je ISDE v Chile, t.j. s najväčšou pravdepodobnosťou bez účasti našich jazdcov.
PD – p. Zliechovec, viceprezident SMF pre plochú dráhu vo svojom vystúpení informoval o štarte Martina Vaculíka v GP
speedway, kde sa mu striedavo darí. Ešte má pred sebou dve podujatia v Poľsku a v Austrálii, kde sa pokúsi udržať sa
v prvej osmičke, čo by mu zabezpečovalo účasť v budúcoročnom seriáli GP. Účasť našich jazdcov v seriáli ME juniorov
bola trošku sklamaním, očakával sa väčší progres. Jazdci SMF absolvovali všetky pridelené alokácie. Celkovo sa na
okruhu v Žarnovici v roku 2017 úspešne uskutočnilo 10 podujatí. V najbližšom období sa bude musieť Žarnovica
popasovať s rekonštrukciou dráhy pre plochú dráhu a to i vzhľadom na nové bezpečnostné prvky v predpisoch FIM.
V roku 2018 sa okrem tradičných podujatí a podujatí AČR pripravuje opäť kvalifikácia MS GP.
CPM – p. Baláž M.- viceprezident SMF pre CPM informoval o veľmi problematickej sezóne 2017, kedy odstúpil promotér
seniorského seriálu a následne pred záverečným podujatím v Dlhej i organizátor a promotér podujatí mládeže
a scootrov. Predmetné podujatie v Dlhej bolo zorganizované športovou komisiou za pomoci sekretariátu SMF. Napriek
problémom sa podarilo sezónu 2017 zabezpečiť podľa plánovaného harmonogramu podujatí. Pre rok 2018 sa pripravujú
podujatia v rámci AAC plus jedno sólo podujatie na Slovakia Ringu – záverečné podujatie, ktoré by sa malo uskutočniť
v spolupráci s AČR. Oblasti mládeže sa i pre rok 2018 pripravujú rokovania ohľadne spolupráce s AČR a MAMS. M.Baláž
informoval RR i o komplikovanej situácii v Alpe Adrii, kde bol menovaný nový prezident p. Nagy z MAMS voči čomu sa
SMF ohradila, nakoľko uvedená voľba nebola v súlade so štatútom Alep Adrie. Doposiaľ sme na naše a na listyz AČR
neodstali odpoveď ani zo sekretariátu AAC, ani zo sekretariátu FIME.
V závere vystúpil prezident SMF, ktorý poďakoval ako viceprezidentom za disciplíny i všetkým členom športových
komisií za aktívnu činnosť v sezóne 2018.
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7. Príprava športovej sezóny SMF 2018 – medzinárodné podujatia

Kalendáre podujatí jednotlivých disciplín SMF budú športové komisie spracovávať po VZ a po zverejnení kalendárov
FIM a FIME, predpokladáme do konca r.2017.
Ku dňu zasadnutia RR SMF evidujeme nasledovné podujatia FIM a FIM Európa sezóny 2018, ktoré sa uskutočnia na
Slovensku:
FIM:

12.5.2018
???
FIME: 21-22.4.2018
Jún 2018
15.9.2018

MS Endurance - Slovakia Ring
Kvalifikácia MS GP speedway – Žarnovica – čakáme na potvrdenie termínu
EP cross country – Borský Mikuláš
ME MX65/MX85 – Sverepec - nie je ešte potvrdené
EP regularity vintage – Holíč

8. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2017
RR prerokovala harmonogram termínov VZ disciplín SMF za rok 2017:
Termíny VZ disciplín SMF za rok 2017:
TBA
CPM Slovakia Ring
18.11.2017
Trial
Tajov
25.11.2017
ŠMT Ružomberok
02.12.2017
EaR
Valčianska dolina
03.12.2017
PD
Žarnovica
09.12.2017
MX
Púchov
Na základe nižšie uvedeného prehľadu platnosti mandátov volených členov ŠK sa voľby uskutočnia na VZ Trial, Enduro,
Plochá dráha ( viceprezident + 1 člen). Príprava a priebeh VZ musí byť v súlade s čl.39 Stanov SMF. V danej súvislosti
prezident SMF upozornil viceprezidentov SMF na nutnosť predloženia správy o činnosti disciplíny za rok 2017.

PREHĽAD VOLENÝCH MANDÁTOV ŠK SMF:
zvolený na VZ za
r.

mandát na roky

Baláž Miloš
Čermák Martin
Peter Šurina

2016
2016
2015

2017-2020
2017-2020
2016-2018

viceprezident
člen
člen

Ľuboš Loffler
Mariana Garčárová
Martin Stanko

2015
2015
2015

2016-2018
2016-2018
2016-2018

TRIAL

viceprezident
člen
člen

Ivan Dedina
Juraj Gura
Andrej Bálint

2014
2014
2014

2015-2017
2015-2017
2015-2017

ENDURO

viceprezident
člen
člen

Peter Lazar
Peter Radoczi
Štefan Svitko

2014
2014
2014

2015-2017
2015-2017
2015-2017

PL. DRAHA

viceprezdient
člen
člen

Jakub Zliechovec
Ľuboš Šmondrk
Patrik Búri

2014
2014
2015

2015-2017
2015-2017
2016-2018

MOTOTURIST.

viceprezident
člen
člen

Miškov Ján
Albín Božek
Tobolár Vladimír

2016
2016
2015

2017-2020
2017-2020
2016-2018

Disciplína

funkcia

CPM

viceprezident
člen
člen

MOTOKROS

meno
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9. Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2017

Termín večera majstrov 9.12.2017, miesto konania – DK Púchov
Na zasadnutí RR boli prerokované kategórie a triedy, ktoré budú na VM dekorované – prvé miesta, celkovo je to až 48
ocenených, pričom RR odsúhlasila, že seriál MM SR vintage CPM bude mať samostatné vyhodnotenie – po dohode
s Petrom Balážom. K uvedenému kroku sme museli pristúpiť z časových dôvodov a taktiež z kapacitných dôvodov
divadla v Púchove. RR prerokovala návrh rozpočtu, ktorý je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
RR taktiež prerokovala návrh na ocenenie jubilantov: Vincent Lacko, Ľubomír Kamenár, Ján Kocián, Vladimír Tobolár,
Kamil Somorovský.
10. Rôzne
a) Kongres FIM – Andora : 24.-27.11.2017 – minulý rok sme GZ FIM nezúčastnili, tento rok navrhujeme účasť prezident
a generálneho sekretára:
Náklady na účasť: Viedeň-Barcelóna letenky 2x152€
Auto do Viedne + parkovisko cca
Diéty 3,5 dňa x2os.x45€
Ubytovanie 134 (2izby)x3noci
SPOLU:

= 304€
= 100€
= 315€
= 402€
1 121€

b) Jesenné zasadnutia komisií FIME a účasť zástupcov SMF : v súčasnej dobe máme pozvánky na zasadnutie
nasledovných komisií FIME: motokros, enduro ( 28.10.2017), vintage a PD (11.11.2017). Ing. Zliechovec
sekretariát informoval, že sa zasadnutia nezúčastní, t.j. náklady na účasť 2 členov komisii (Enduro a vintage)
a 1 pozorovateľa (MX):
Peter Baláž - ŠK vintage – 11.11.2017
Letenka
175€
Ubytovanie – 92€x2 noci 184€
FIME poplatok
50€
Diéty 2x45€
90€
SPOLU
499€
Sás Pavol – ŠK enduro – 28.10.2017
Letenka
202€
Ubytovanie – 57€x2 noci 114€ ( spolu s Pavlovčíkom)
FIME poplatok
50€
Diéty 2x45€
90€
SPOLU
456€

Tomáš Pavlovčík – ŠK MX – 28.10.2017
Letenka
202€
Ubytovanie – 57€x2 noci 114€ ( spolu so Sásom)
FIME poplatok
50€
Diéty 2x45€
90€
SPOLU
456€
Výdavky :
1.411€
Dotácia FIME:
600€
NÁKLADY – rozpočet: 811€
Do rozpočtu sme nezahrnuli náklady na dopravu na letisko + parkovné. Náklady sú naozaj vysoké.
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c) Účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne: 18.11. 2017 sa v Trenčíne uskutoční ďalší ročník Šport festivalu
neolympijských športov. Na základe skúsenosti s našou účasťou na tomto podujatí v minulosti navrhujeme
ponúknuť účasť organizátorovi podujatia vintage priamo v Trenčíne – viď uznesenie RR SMF.
d) Kontrolór SMF – skúšky
GS a Peter Turányi informovali, že MŠVVaŠ SR konečne vypísalo termíny skúšok kontrolórov športových
organizácii v zmysle nového zákona o športe. Predmetné skúšky by sa mali uskutočniť na prelome novembra
a decembra 2017. Bližšie info podá kontrolór SMF Peter Turányi na najbližšom zasadnutí RR SMF.
10. Rôzne:

V Pov. Bystrici 04. októbra 2017
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 04.10.2017
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informáciu ohľadne dotácii na rok 2018.
Prehľad členskej základne SMF 2017
Vyhodnotenie športovej sezóny 2017 po jednotlivých disciplínach.
Informáciu o príprave sezóny 2018 a o pripravovaných podujatiach FIM a FIME v SR.
Termíny VZ disciplín SMF za rok 2017.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č. 08/2016 a 11/2016
Zmenu termínu uznesenia č. 18/2016 – do konca októbra 2017.
Správu o hospodárení SMF k 30.09.20176.
Kandidatúru Tomáš a Pavlovčíka do MX komisie FIM, pričom náklady na účasť na zasadnutiach budú hradené zo SMF
len čiastočne.
e) Navýšenie rozpočtových položiek Poštovné o 250€ a Kongresy a komisie o 1200€.
f) Účelové dotácia: MXoN – 1.500€, CPM – 3.500€ a EaR ŠR – 2.000€.
g) Úpravu lic. poplatku za licenciu člena na 10€ a poplatku za vystavenie releasu na 10€.
h) Výsledky majstrovských a pohárových podujatí SMF sezóny 2017.
i) Účasť prezidenta a GS na kongrese FIM v Andorre a rozpočet ich účasti v zmysle bodu 10. a) rokovania RR SMF.
j) Účasť Petra Baláža, Pavla Sása a Tomáša Pavlovčíka na jesenných zasadnutiach FIME komisií vintage, endura
a motokrosu podľa rozpočtu v zmysel bodu 10.b) programu rokovania RR SMF.
k) Rozpočet večera majstrov SMF za rok 2017.
3.

Riadiaca rad ukladá :

UZNESENIE č.22/2017
Obnoviť rokovania s TV 213 ohľadne spolupráce v roku 2018 i v iných disciplínach SMF.
Z: prezident a GS
T: február 2017
UZNESENIE č.23/2017
Spracovať materiál ohľadne výhod členstva v SMF a výhody zaradenia podujatia do kalendára SMF.
Z: GS
T: december 2017
UZNESENIE č.24/2017
Uskutočniť registráciu SMF ako prijímateľa 2% podielu dane i pre rok 2018.
Z: prezident a GS
T: do 15.12.2017
UZNESENIE č.25/2017
Po obdržaní podmienok zúčtovania účelových dotácii na významné podujatia informovať členov RR a danú problematiku
prerokovať i na najbližšom zasadnutí RR SMF.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.26/2017
V spolupráci so ŠK organizačne a materiálne zabezpečiť priebeh valných zhromaždení SMF za rok 2017.
Z: sekretariát SMF a ŠK SMF
T: podľa harmonogramu VZ disciplín SMF 2017
UZNESENIE č.27/2017
Kontaktovať p. Kamenára – organizátora podujatia vintage v Trenčíne a ponúknuť im možnosť propagácie podujatia v rámci
Šport festivalu v Trenčíne, pričom sekretariát SMF zabezpečí na podujatie propagačné materiály SMF: náborový leták
členskej základne, roll-upy a pod.
Z: GS a v texte
T: 18.11.2017
UZNESENIE č.28/2017
Predseda RK a kontrolór SMF na najbližšom zasadnutí RR SMF predloží informáciu ohľadne absolvovaných skúšok
kontrolóra športovej organizácie:
Z: Peter Turányi
T: v texte
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UZNESENIE č.29/2017
Organizačne zabezpečiť večer majstrov SMF za rok 2017 9.12.2017 a to v úzkej spolupráci s viceprezidentami SMF za
disciplínami.
Z: prezident, GS a ŠK SMF
T: v texte
UZNESENIE č.30/2017
Viceprezidenti SMF predložiť na sekretariát SMF návrh na ocenenie za spoluprácu a štátnu reprezentáciu v roku 2017 (
ocenenie na večeri majstrov SMF) a taktiež návrhy na V.I.P. pozvanie hostí na večer majstrov SMF.
Z: v texte
T: 31.10.2017

Pov. Bystrica 04.10.2017

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