Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 05.05.2014 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o stave hospodárenia SMF k 31.03.2014.
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2014
Správa o stave členskej základne SMF k 30.4.2014
Športová sezóna 2014 – zmeny v kalendári, priebeh
Vyhodnotenie večera majstrov a účasť SMF na výstave Motocykel 2014
Účasť SMF na kongrese FIM Európa
Rôzne.

a) Odvolanie p. Pipicha voči rozhodnutiu VZ TPM a konaniu ŠK TPM vo veci udelenia licencie
člena ŠK TPM p. Borákovi.
b) Prerokovanie listu p. Tonku ohľadne situácie v CPM v roku 2013.
c) Informácia o priebehu GZ MACEC 201
10. Ukončenie
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli 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, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011, 4147/2011, 50-51/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3433/2012,43/2012, 45-49/2012, 50-53/2012,02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37/2013, 38-40/2013, 42-58/2013

UZNESENIE č.02/2014
V súvislosti s prípravou sezóny 2014 ŠK v termíne do 8.3.2014 predložia na sekretariát SMF návrh riešenia vyplácania
delegovaných činovníkov na podujatiach SMF – CPM, TPM, EaR.
Z: prezidenti SMF pre CPM, TPM, EaR
T: v texte
UZNESENIE č.03/2014
V termíne do 26.2.2014 vyzvať členov SMF k prihlasovaniu sa na všeobecnú časť školenia trénerov SMF, ktorá sa
uskutoční v spolupráci s FTVŠ Bratislava v termíne 28.-30.3.2014. na základe počtu prihlásených záujemcov a po
dohode s FTVŠ poslať záujemcov podrobné informácie o školení min. 14 dní pred termínom konania školenia.
Z: GS
T: v texte
Uznesenie bolo splnené, avšak pre nízky počet prihlásených záujemcov bolo školenie ( 10 osôb) v termíne 28.-30.3.2014
zrušené. V súčasnej dobe sme oslovili ACCR s ponukou spoločného školenia a taktiež sme poslali ponuku i na PZM
Taktiež spolu s FTVŠ hľadáme možný termín uskutočnenia školenia. Podľa harmonogramu sa musí ny všeobecnej časti
od prezentovať 17 vyuč. hodín. Uskutočniť školenie počas týždňa je veľkým problémom zo strany FTVŠ – priestory,
vyučujúci a nájsť voľný víkend počas sezóny je taktiež veľkým problémom. Po získaní min. 20 záujemcov o školenie
budeme hľadať s vedením trénerskej akadémie FTVŠ riešenie problému so stanovením termínu konania podujatia –
reálne sa rysuje termín v júni, počas skúškového obdobia na FTVŠ.
UZNESENIE č.04/2014
Dopracovať spoluprácu s agentúrou 4sportsmedia a to písomnou dohodou o spolupráci na podujatí „večer majstrov SMF
2014“ podľa dohodnutých podmienok. Z: prezident SMF
T: 28.02.2014
VM bol uskutočnený práve za spolupráce s menovanou spoločnosťou a jej partnerom spoločnosťou Zábavný svet, s.r.o.
– viac následnom programe rokovania Vyhodnotení Večera majstrov 2013.
UZNESENIE č.05/2014
Na najbližšom zasadnutí RR SMF opätovne otvoriť dofinancovanie podúčtu PD o fin. príspevku na výrobu dokumentu
o plochej dráhe na Slovensku vo výške 250€ a to v závislosti od finančnej situácie SMF.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
RR bod prerokovala, ale vzhľadom na finančnú situáciu nie je v súčasnej dobe možné príspevok riešiť.
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UZNESENIE č.08/2014
Na najbližšom zasadnuté RR opätovne prerokovať finančné pokrytie činnosti SMF na základe písomne odsúhlasenej
výšky dotácie z MŠVVaŠ SR. Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Viď program rokovania RR .
UZNESENIE č.10/2014
Zvýšiť propagáciu SMF ako prijímateľa 2% podielu dane a to formou obežníka členom SMF a prostredníctvom web
stránky SMF Z: GS
T: február 2014
Bol spracovaný článok na web stránke SMF, ktorý bol odoslaný všetkým členom SMF samostatne i prostredníctvom
Newsletteru. Článok bol zverejnený i na Facebooku v skupine SMF.
UZNESENIE č.12/2014
Bezpodmienečne dopracovať so ŠK ŠMT zápisnicu z VZ ŠMT za rok 2013.
Z: GS a viceprezident SMF pre ŠMT
T: február 2014
Sekretariát – GS spracoval zápisnicu z VZ ŠMT podľa rukou napísaných poznámok z VZ, zápisnica bola po kontrole
viceprezidentom za ŠMT zverejnená na web stránke SMF.
UZNESENIE č.13/2014
V spolupráci s predsedami výborov SMF zabezpečiť seminár TKV a EK. O termínoch informovať ŠK disciplín SMF.
Z: GS a predsedovia TKV a EV
T: marec 2014
V spolupráci s výbormi SMF bol uskutočnený len seminár TKV, EK majú licencie v platnosti 2 roky.
UZNESENIE č.14/2014
Pripraviť návrh zníženia počtu delegovaných činovníkov na motokrosových podujatiach SMF – ŠK a PRZ. A to za účelom
zníženia nákladov. Na delegovaných činovníkov. Z: GS a viceprezident SMF pre TPM
T: 17.3.2014
ŠK TPM znížili počet del. činovníkov na podujatiach RP a za týmto účelom boli upravené hlásenia ŠK a PRZ SMF. Nové
tlačivá sú zverejnené na web stránke SMF.
UZNESENIE č.15/2014
Preveriť cenu nákupu novej vlajky FIM Európa na sekretariáte FIM a následne po prerokovaní v RR zabezpečiť jej nákup,
alebo výrobu – podľa cenovej ponuky a to s ohľadom na plánované podujatia FIM Európa v sezóne 2014.
Z: GS
T: 10.3.2014
Vlajka bola z FIME objednávaná – náklady len expedičné max. do 50€.
UZNESENIE č.16/2014
Odkonzultovať aplikáciu nového zákona 1/2014 o organizácií športových podujatí v iných športových zväzoch a následne
pripraviť metodický materiál pre organizátorov športových podujatí SMF. Z: GS a sekretariát SMF
T: 6.3.2014
Metodický materiál je spracovaný a bol odoslaný všetkým organizátorom podujatí SMF.
UZNESENIE č.17/2014
Pripraviť návrh zmluvy- poverenia pre organizátorov podujatí SMF do ktorého budú zapracované i povinnosti vyplývajúce
z nového zákona č. 01/2014. Návrh zmluvy prerokovať so ŠK disciplín SMF.
Z: GS a viceprezidenti za disciplíny SMF
T: 6.3.32014
Návrh bol viceprezidentom odoslaný a následne zapracovaný do poverení na jednotlivé podujatia SMF. Je potrebné
dopracovať zmluvy -poverenie pre PD, vintage, mini moto a scootre.
UZNESENIE č.18/2014
V spolupráci so ŠK disciplín SMF pripraviť návrh znenia ZU pre jednotlivé seriáli disciplín SMF.
Z: sekretariát SMF a ŠK disciplín SMF T: EaR do 1.3.2014; ostatné disciplíny do 6.3.2014
ZU boli spracované a priebežne sa zverejňujú.
UZNESENIE č.19/2014
V termíne do 5.3.2014 nahlásiť na sekretariát SMF aké motocykle bude disciplína prezentovať počas výstavy Motocykel
2014 a kedy bude motocykel dopravený do expozície SMF v stredu 12.3.2014. Do 10.3.2014 nahlásiť na sekretariát
SMF, ktorý organizátor majú záujem prezentovať sa na výstave a akým materiálom.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: v texte uznesenia
SMF sa výstavy zúčastnila i s motocyklami - viď program rokovania RR SMF.
UZNESENIE č.20/2014
Kontaktovať výrobcu pamätných medailí a preveriť možnosť výroby 70 ks medailí pri príležitosti 20.výročia založenia
SMF s 5 cm priemerom. Spracovanú kalkuláciu konferenčne prerokovať v RR SMF. Z: GS
T: do 28.2.2014

2

Kalkulácia bola s dodávateľom odkonzultovaná a následne i s členmi RR, avšak 10 dní pred podujatím nám dodávateľ od
dohody pre osobné problémy odstúpil a preto sme riešili ocenenie formou plakety v cene 8,47€.
UZNESENIE č.21/2014
V termíne do 20.2.2014 poslať na sekretariát SMF návrh doplnenia zoznamu pozvaných hostí na večer majstrov SMF
prerokovaný na zasadnutí. Z: členovia RR SMF
T: v texte
Zoznam, ktorý bol prerokovaní na predchádzajúcom zasadnutí RR nikto z členov RR nedoplnil a tak boli pozvaní tí
predstavitelia SMF za posledných 20 rokov na ktorých sekretariát zohnal kontakt. Pozvaným, ktorí sa nezúčastnili
slávnostného večera je plaketa priebežne zasielaná spolu s poďakovaním.
UZNESENIE č.22/2014
Zaslať členom RR SMF ku kontrole rokovací materiál na GZ SMF v termíne do 27.2.2014. Následne bude materiál
rozposlaný delegátom na GZ SMF – do 4.3.2014.
Z: GS a sekretariát SMF
T: v texte.
Materiál bol v termíne členom RR doručení a následne distribuovaný delegátom na GZ SMF.
UZNESENIE č.23/2014
ŠK Trial a PD predložiť na sekretariát SMF do 26.2.2014 návrh kandidáta za člena RK SMF – miesto voleného p.Puhu.
Z: ŠK trial a PD
T: v texte
UZNESENIE č.24/2014
Do návrhu na uznesenie GZ SMF zapracovať uznesenie ohľadne povinnosti zverejňovania dokumentov SMF na
internetovej stránke SMF podľa RR odsúhlaseného rozsahu. Z: GS
T: 15..3.2014
2. Zrušené uznesenia :
06, 15/2006; 05,13-15,17,31,33,44/2007; 3,913,17,33,39,44,47,48/2008; 2,4,9,23,25, 27,33,35/2009;
01,20,33/2010, 05, 07, 36,40,48/2011; 04,09,12,13,25,33,44/2012; 05/2013, 07/2013, 22/2013, 35-36/2013

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 len v prípade, že účastníci takéhoto školenia úspešne zložia
záverečné skúšky a získajú príslušnú licenciu FIM.
Z: viceprezidenti za ŠK a predsedovia výborov T: trval
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
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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.31/2011
Na stránke SMF zverejňovať kompletné zápisnice z rokovaní RR, nie len uznesenia. Z: GS

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 TPM zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania
príslušného podujatia. Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
GS poukázala na nutnosť dodržiavania uvedeného uznesenia zo strany členov športových komisií SMF v náväznosti na
organizátorov podujatí SMF.
UZNESENIE č.30/2012
Spolu so správou hospodárení SMF na zasadnutiach RR predkladať i finančnú analýzu SMF k danému termínu
zasadnutia RR SMF.
Z: GS a ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE 01/2013
Sledovať dianie v športovom hnutí v SR ohľadne vzniku strešnej organizácie slovenského športu a aktívne sa zapájať do
prípravy uvedenej inštitúcie.
Z: prezident a GS 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
UZNESENIE č. 06/2013
V súťažnom ročníku 2013 bude športové podujatie SMF pridelené len usporiadateľovi, ktorý je členským klubom SMF.
S každým usporiadateľom musí byť v roku 2013 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: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
Po prerokovaní RR uvedené uznesenie zrušiť a v súvislosti s danou problematikou prijala uznesenie nové.

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.20/2013
RR na základe výsledkov hlasovania odsúhlasila uskutočnenie ISDE v roku 2015 v Košiciach. Na základe tohto
hlasovania je potrebné zahájiť rokovania s vedením mesta a následne pripraviť návrh formy záruky ohľadne konania
tohto svetového podujatia v uvedenom meste. Z: ŠK EaR
T: v priebežne
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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 SMF
T: Trvalý
UZNESENIE 01/2014
V súvislosti s úspornými opatrenia realizovať prechod mob. čísla 0905/601243 z Orange do O2 na program O Moja firma
a v mesiaci máj uskutočniť prechod do O2 aj s druhým tel. číslom sekretariátu SMF. V mesiaci máj zrušiť mobilný internet
v Orange ( po skončení viazanosti) a taktiež po skončení viazanosti v Telecome – máj 2014, uskutočniť prechod
s internetom do Slovanetu, pričom dôjde i k zrušeniu IP telef. linky v Telekome. Na sekretariáte bude zachovaná 1 pevná
linka pre internet a telefonovanie.
Z: prezident a GS SMF
T: máj 2014
Mobil GS- prechod do O2 už uskutočnený, v máji budú realizované ďalšie prechody a zrušenie mobilného internetu.
V súčasnej dobe riešime situáciu ohľadne zrušenie IP tel. linky v Telekome. RR odsúhlasila predĺžiť platnosť uvedeného
uznesenia do 15.06.2014.
UZNESENIE č.11/2014
Zníženie počtu pracovníčok sekretariátu na 3 od júla 2014 ( odchod na MD) a od októbra 2014 na 2 + ekonómka na DVP
( ukončenie zmluvy s ÚP ohľadne 1 pracovného miesta). Využiť možnosť spolupráce s ÚP v oblasti poskytnutia
absolventskej praxe na sekretariáte SMF od augusta/septembra 2014.
Z: prezident a GS
T: v texte
4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č. 06/2014
V súvislosti s prípravou publikácie „SMF 20 ročná“ bezodkladne kontaktovať oslovených autorov za enduro a urgovať
u nich predloženie podkladov. Taktiež dopracovať podklady za trial. Následne uskutočniť sumarizáciu predloženého
materiálu a na základe rozsahu podkladov spracovať kalkuláciu tlače knihy, ktorá bude prerokovaná v RR SMF.
Z: prezident SMF, viceprezident SMF pre EaR a Trial
T: 10.3.2014
Nakoľko sa na materiáli EaR pracuje a taktiež sa prepracováva materiál disciplíny trial RR SMF predĺžuje platnosť
uznesenia do 30.6.2014.
UZNESENIE č.07/2014
Osloviť vytypovaných partnerov s ponukou inzercie v pripravovanej publikácii a tým zabezpečiť aspoň čiastočné pokrytie
nákladov na vydanie knihy. Z: prezident a GS SMF
T: 6.3.2014
Bolo oslovených 10 firiem, ktoré sú spojené s motocyklovým priemyslom. RR v súvislosti s predchádzajúcim uznesením
predlžuje platnosť uznesenia do 30.6.2014.
UZNESENIE č.09/2014
Uskutočniť rokovania na VÚC Trenčín a MÚ Pov. Bystrica ohľadne získania dotácie na činnosť celoslovenskej športovej
organizácie v regióne Trenčín a v meste P. Bystrica.
Z: prezident a GS SMF
T: marec 2014
Pre pracovné vyťaženie p. predsedu VÚC je stretnutie je dohodnuté na mesiac máj – začiatok júna 2014, preto RR
predlžuje platnosť uznesenia do 30.6. 2014.

3. Správa o hospodárení SMF k 31.03.2014
Správa, ktorú spracovala ekonómka SMF k 31.04.2014 je predložená v rokovacom materiály písomne a bližšie
informácie k správe podala na zasadnutí RR generálna sekretárka. Spolu so správou RR prerokovala analýza stavu SMF
k 31.04.2014 a návrh finančného krytia činnosti SMF na rok 2014( úprava na základe potvrdenia výšky dotácie 2014).
GS taktiež predložila členom RR prehľad uzatvorených zmluvu a poverení k dátumu zasadnutia RR SMF.
4. Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2014
Tak ako sme avizovali na predchádzajúcom zasadnutí RR je výška tohtoročnej dotácie krátená oproti roku 2013 o 10%
( so zaokrúhlením na 100 dole). Celková výška tohtoročnej štátnej dotácie je : 98.740€
Z uvedenej dotácie je 15.600€ na významné športové podujatia, 4.240€ odmeny športovcom. Po odpočítaní uvedených
účelovo viazaných dotácii je výška dotácie na ŠR, mládež a činnosť SMF vo výške 78.900€, t.j. o 8.800€ menej ako
v roku 2013. RR predložený materiál odsúhlasila s tým, že po polroku budú vyhodnotené rozpočtové položky a budeme
pokračovať v úspornom režime a v plnení návrhu úsporných opatrení prijatých na zasadnutí RR 17.2.2014.
GS následne informovala o zamietnutom stanovisku ministra školstva k žiadosti o dofinancovanie podujatia ME
speedway, nakoľko v tomto roku sme dostali v oblasti dotácie na významné športové podujatia len na dve a to ME
motokros a kvalif. ME AAC cestných pretekov motocyklov. Stanovisko ako zo sekcie štátnej starostlivosti o šport, tak
i priamo od ministra však došlo negatívne.
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5. Správa o stave členskej základne SMF k 30.4.2014
GS predložila RR prehľad sekretariátu SMF o aktuálnom stave členskej základne :
CPM spolu
z toho CPM
akadémia
vintage
scooter/minimoto/miniGP
EaR
TPM spolu
z toho mx
mx d
supermoto
quad
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Flag marshal
Medical
Timekeeping

124
62
0
43
19
325
319
280
23
9
7
14
35
5
17
14
17
41
0
2
1

Spolu

914

Skutočne

859

Pre porovnanie v roku 2013 sme mali k 30.9.2013 1050 členov. Žiadosti o licencie ešte stále prichádzajú, nakoľko jazdci
sú dosť nedisciplinovaní a žiadosti prichádzajú teste pred jednotlivými podujatiami, čo veľmi sťažuje prácu sekretariátu.
Zatiaľ stíhame licencie distribuovať o v krátkom časovom limite, avšak v prípade zníženia počtu pracovníčok sekretariátu
( úsporné opatrenia) nebude možné vybavovať žiadosti v priebehu 24 hodín ako je tomu v súčasnosti. Prehľad členskej
základe RR prerokuje na každom zasadnutí a po skončení sezóny sa k danej problematike vráti a situáciu vyhodnotí.
6. Športová sezóna 2014 – zmeny v kalendári, priebeh
GS informovala RR o prepracovaní poistnej zmluvy poistenia športových podujatí v poisťovni UNION, kde sa do
zmluvy zapracovalo jasným spôsobom poistenie nižších organizačných článkov, t.j. organizátorov podujatí z kalendára
SMF. Pre platnosť zmluvy je však potrebné mať s každým organizátorom uzatvorenú zmluvu -poverenie – viď prijaté
uznesenie. Taktiež je bezpodmienečne nutné nahlasovať všetky zmeny v kalendári – organizátor, miesto konaniam,
termín aby sekretariát v dostatočnom čase uskutočnil nahlásenie danej zmeny na poisťovňu UNION. GS taktiež
informovala o dohodnutých cenách prenájmu sanitárneho zariadenia z Johnny servisu, kde došlo k zníženiu prenájmu za
mobilné WC z 25 na 20€ + DPH.. Materiál bude viceprezidentom odoslaný písomne. Následne sa prezident a GS vrátili
k otázke používania symboliky SMF – logo SMF na tlačovinách jednotlivých podujatí SMF a komunikácia s organizátormi
– plagáty, tlač. Správy – logo nesmie byť medzi reklamnými alebo mediálnymi partnermi, ale samostatne ako autority
daného športového odvetvia.
Následne viceprezidenti SMF za disciplíny informovali o prebiehajúcej športovej sezóne 2014 a úlohách ŠR:
EaR – Peter Lazar informoval o dvoch podujatiach tohtoročného seriálu MM SR – Borský Mikuláš a Skýcov, ktorý bol pre
nepriaznivé počasie veľmi náročný. Ďalej informoval o problémoch pri riešení podujatia v Čelkovej Lehote, t.j. avizoval
zmeny v kalendári enduro podujatí SMF 2014. V oblasti ŠR informoval o účasti 7 jazdcov na ME v Španielsku. Jazdci
budú štartovať i na následných podujatiach v Rumunsku a ČR, kde sa uskutoční záverečné podujatie miesto Maďarska (
zmena kalendára FIME).
TRIAL – Milan Kollár informoval o úvodnom podujatí na Lazoch pod Makytou, kde sa napriek problémom s poľskou
stranou ( nezaradenie podujatia do kalendára PZM) zúčastnilo 40 jazdcov zo Slovenska, ČR, Poľska a Lotýšska. Druhé
podujatie sa uskutoční v Nitre, na základe spolupráce s ACCR tu idú aj MM ČR. Komisia ešte rieši záverečné podujatie
kalendára, ktoré sa uskutoční buď v ČR alebo u nás.
ŠMT a šprint – JUDr. Albín Božek informoval o pripravovaných podujatiach a o účasti výpravy na Relly FIM vo Fínsku a
na Motocampe. Taktiež informoval o podujatiach v šprinte motocyklov, kde sú zatiaľ dve podujatia v Leviciach
a v Jasenove. Komisia hľadá ešte jedného organizátora tretieho podujatia šampionátu.
CPM – Ladislav Šnegoň informoval o tohtoročnom kalendári podujatí ako CPM, tak Minimoto, Scooter a vintage.
Podujatia CPM sa organizujú pod promotérom spoločnosťou Slovakia racing, ktorá je i promotérom Alpe Adrie. Pri
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organizácii seriálu sa úzko spolupracuje s českou a s poľskou stranou. V mládežníckych triedach došlo k zrušeniu
úvodného podujatia v Maďarsku, prvé podujatie sa uskutoční 25.5.2014 na Panonniaringu. Taktiež poukázal na prínos
Moto académie, kde i vďaka prezentácie na výstave má akadémia 25 detí z ktorých 15 chodí reálne na tréningy.
Informoval o získaní C licencie FIM pre okruh Slovakia Ring, kde sa plánuje uskutočnenie MS superbike. Vintage má za
sebou tuž dve podujatia tohtoročného seriálu a úvodné podujatie FIME CUPu na Slovakia ringu.
PD – Jakub Zliechovec informoval o prvom podujatí Jadranskej ligy, kde Slovensko zvíťazilo nad ČR a to hlavne vďaka
štartu Martina Vaculíka. Dráha v Žarnovici sa dala po Autoslide do poriadku, čo je veľmi dobré hlavne pre zachovanie lic.
FIM. Na semif. podujatí ME dvojíc v Debrecéne sa zranil M.Búry a tento rok už jazdiť nebude, je po operácii ramena.
Nastal problém so štartom slovenského jazdca na ME v Žarnovici 24.5.2014. M.Vaculík prisľúbil štart na MM SR.
TPM – Ľuboš Löffler – informoval o tragickom úvodnom podujatí seriálu MM SR na Myjave, kde došlo v prvej jazde
tr.MX85 k pádu jazdca Jaroslava Motúza, ktorý bohužiaľ podľahol zraneniam. Je to veľmi nepríjemné nešťastie, avšak
bolo zapríčinené len chybou jazdca. Nedošlo k pochybeniu zo strany organizátora, deleg. činovníkov a zdravotného
zabezpečenia. Výkon prítomnej zdravotnej služby bola kladne vyhodnotená i zo strany lekárky, ktorá priletela
s vrtuľníkom. Následne uvedenej udalosti ŠK rozhodla o preložení podujatia RP východ Sp. Vlachy, ktoré mali ísť len 3
dni po podujatí na Myjave. ŠK hľadá náhradný termín uvedeného podujatia.
7. Vyhodnotenie večera majstrov a účasti SMF na výstave Motocykel 2014
Večer majstrov SMF za rok 2013 sa uskutočnil 15.3.2014 v rámci výstavy Motocykle v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo
305 osôb ( 234 osôb sa zúčastnilo recepcie ). V rámci dekorovania bolo ocenených 34 kategórii a tried.
Pri organizácii sme spolupracovali s agentúrou 4sportsmedia s ktorou sme uzatvorili zmluvu na 2000€, pričom 1.600€ bol
príjem z predaja vstupného na recepciu – 80 lístkov x 20€ = 1.600€.
K 31.3.2014 boli náklady na VM vyplatené vo výške 886,90€ ( tak ako je uvedené v správe o hospodárení), následné
vyúčtovanie prebiehalo v mesiaci apríl 2014. Vyúčtovanie večera majstrov nie je ešte na 100 % uzatvorené, nakoľko
riešime fakturáciu za poháre so spoločnosti Rona, a.s. – reklamná spolupráca. V príjmovej časti sme uzatvorili dve
reklamné zmluvy: Union 300€, Futurum 800€ + príjem z predaja vstupeniek na recepciu 1.600€.
Predpokladaný výdaj RR prerokovala vo výške 3.400,15€ . Podľa prerokovaného vyúčtovania by mali náklady na
tohtoročný večer majstrov byť vo výške 700,15€. V rozpočtových položkách je na večer majstrov budget vo výške 2000€,
t.j. v tomto prípade sa predpokladá šetrenie cca 1.400€. Po obdržaný fakturácie z Rony sekretariát SMF spracuje
aktualizované vyúčtovanie, ktoré pošle členom RR.
Čo sa týka výstavy
8. Účasť SMF na kongrese FIM Európa
Kongres FIME sa uskutoční v dňoch 3.-6.7.2014 v Krakove v Poľsku. Účasť na kongrese je nutná i z dôvodu voľby
nového prezidenta FIME + zasadnutia komisii. RR v súvislosti s voľbou prezidenta FIME poverila prezidenta SMF
odovzdať hlas SMF p. Witkowskému, súčasnému prezidentovi PZM a zástupcu MACEC v FIME. Podľa programu RR
schválila návrh účasti od piatka 4.7., do nedele 6.7.2014. Z úsporných dôvodov RR odsúhlasila návrh GS zabezpečiť
ubytovanie mimo kongresových hotelov. RR následne prerokovala a schválila predpokladaný rozpočet účasti na
kongrese:
Účasť: Peter Smižík, Mgr. Tatiana Kašlíková, Ing. Pavol Šinský ( EK), Peter Baláž ( komisia vintage), Ing. Pavol Sás (
enduro komisia).
Doprava – služobným vozidlom SMF - len PHM cca 150€
Diéty: 5 os. x 3 dni x 37€ = 555€
Ubytovanie : mimo navrhovaných hotelov( cena je tam 150€/noc/2os.) napr. Hotel Ibis Kraków Stare Miasto alebo hotel
Evi ( viď kalkulácia):
2/2 izby 80 x 2 noci x 2 = 320€
1/1 izb 57 x 2 noci x 1 = 114€
434€
Výdaj celkom: 150€ + 434€ + 555€ = 1.139€
Príjem: 3x300€ dotácia pre členov komisií = 900€
Rozdiel – náklady SMF: 239€ z rozpočtového budgetu kongresy FIM, FIME a MACEC
9. Rôzne:

a) Odvolanie p. Pipicha voči rozhodnutiu VZ TPM a konaniu ŠK TPM vo veci udelenia licencie člena ŠK TPM p.
Borákovi.
List – odvolanie odoslané členom RR k nahliadnutiu.
V zmysle znenia § 8 Rokovacieho poriadku SMF prezident SMF pozval na zasadnutie RR predkladateľa odvolania
za účelom prediskutovaniu predloženej problematiky. Na uvedenú tému bola rozsiahla diskusia, kde sa
skonštatovalo, že VZ TPM malo právo hlasovať o návrhu na vylúčenie p. Boráka zo SMF, ktorý predniesol p. Pipich
na VZ TPM, nakoľko VZ TPM je najvyšším orgánom danej disciplíny a ak by bol návrh p. Pipicha doplnený 2/3
väčšinou prítomných členov disciplíny TPM malo sa o danom návrhu hlasovať. Do diskusie k danému problému
a hlavne k členstvu p. Boráka v SMF sa zapojili všetci členovia RR SMF. Bolo poukázané na viac ročné osočovanie
predstaviteľov SMF a ako povedal i p.Pipich i motocyklových jazdcov SMF p. Borákom prostredníctvom článkov
a internetových portálov. V závere tejto rozsiahlej diskusie sa vyjadril viceprezidenta SMF pre TPM p. Löfflera
požiadavku, aby o členstve p. Boráka v SMF rozhodla RR SMF ako najvyšší orgán SMF medzi dvoma generálnymi
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zhromaždeniami . Následne dal prezident SMF hlasovať o schválení žiadosti p. Boráka za vystavenie licencie člena
SMF pre rok 2014. RR v hlasovaním v pomere hlasov 1 za schválenie žiadosti, 5 proti schváleniu žiadosti, 1 sa
hlasovania zdržal rozhodla o neschválení predmetnej žiadosti o vystavenie licencie člena TPM SMF 2014 p.
Romanovi Borákovi.
b) Prerokovanie listu p. Tonku ohľadne situácie v CPM v roku 2013.
Uvedenou problematikou sa zaoberala RR už v roku 2013, avšak koncom roku 2013 sme odbržali vyjadrenie p. Tonku
k celej situácii. RR sa s obsahom listu oboznámila a po prerokovaní konštatuje, že celá uvedená problematika je
veľkým ponaučením a že je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky predpisy pre motocyklový šport bez ohľadu na
záujem partnerov, resp. promotérov.
c) Informácia o priebehu GZ MACEC 2014
Info o priebehu GZ MACEC predniesol viceprezident SMF pre PD p. Ing. Zliechovec, ktorý sa zasadnutia MACEC
zúčastnil. Informoval o zostavenom kalendári podujatí MACEC a taktiež o športových podmienkach pre sezónu
2014.Materiál i kalendár je zverejnený na web stránke SMF.
d) GS informovala RR o ponuke účasti SMF na odbornom seminári organizovanom Driving Academy 13.5.2014.
Napriek skutočnosti, že pozvánka na seminár prišla 8 dní pred termínom jeho konania sa uvedeného zúčastní prezident
SMF, ktorý v spolupráci s GS pripraví materiál na stanovenú tému: Motocyklový šport v súčasnosti, vyhliadky, vplyv
na spoločnosť.
e) Prezident SMF informoval o vývoji v súdnom pojednávaní so spoločnosťou MX Slovakia, s.r.o. v ktorom OS
v Pov. Bystrici dňa 22.4.2014 vyniesol rozsudok ktorým zamietol žalobu uvedenej spoločnosti v plnom rozsahu.
Doposiaľ sme neobdržali rozsudok v písomnej forme, t.j. nevieme či sa proti strana bude odvolávať. O vývoji situácie
bude RR informovaná.
f) Viceprezident SMF pre PD Ing. Zliechovec v závere zasadnutia navrhol prerokovať odmenu pre Zuzanu Cipciarovú pri
nástupe na materskú dovolenku vzhľadom na jej prácu v SMF od roku 1994. RR po prerokovaní odsúhlasila odmenu vo
výške 1000 ( čistá odmena), na skladbe odmeny budú participovať i jednotlivé ŠK SMF. Výšku oznámia po prerokovaní
v komisiách.
10. Ukončenie.
V závere zasadnutia RR odsúhlasila overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR a to Milana Kollára. Následne prezident
SMF p. Smižík sa poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR a zasadnutie RR SMF ukončil.

V Považská. Bystrici 05.mája 2014

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

overil: Milan Kollár, v. r.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 05.05.2014
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informatívnu správu o dotáciách z MŠVVaŠ SR pre rok 2014.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 31.1.2014.
Prehľad členskej základne SMF k 30.4.2014.
Vyhodnotenie večera majstrov SMF za rok 2013 účasti SMF na výstave Motocykel 2014.
Informatívnu správu o priebehu GZ MACEC.
List p. Tonku ohľadne situácie v CPM v roku 2013.
Informáciu o zamietnutí žaloby MX Slovakia, s.r.o. na OS v Pov. Bystrici dňa 22.4.2014.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada schvaľuje :
Overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR – p. Milana Kollára.
Zrušenie uznesenia č. 6/2013
Predĺženie uznesenia č. 01/2014 do 15.6.2014 a uznesení 6/2014, 7/2014 a 9/2014 do 30.6.2014.
Správu o hospodárení SMF k 30.3.2014.
Účasť päťčlennej delegácie SMF na kongrese FIME Peter Smižík, Mgr. Tatiana Kašlíková, Ing. Pavol Šinský
( EK), Peter Baláž ( komisia vintage), Ing. Pavol Sás ( enduro komisia) a rozpočet účasti v zmysle kalkulácie
uvedenej v bode 8. Tejto zápisnice.
Odmenu 1000€ ( čistá) pre Zuzanu Cipciarovú pri nástupe na materskú dovolenku v júli 2014 s tým, že ŠK
oznámia výšku svojho podielu na odmene.

f)

3. Riadiaca rad ukladá :
UZNESENIE 25/2014
V spolupráci s ACCR, PZM a FTVŠ pripraviť návrh náhradných termínov školenia trénerov, ktorý bude
prerokovaný s komisiami SMF.
Z: GS
T: 15. jún 2014
UZNESENIE č.26/2014
V termíne do 15.5.2014 dopracovať zmluvu – poverenie pre podujatia PD, mini moto/scooter a vintage.
Následne počas sezóny v spolupráci so sekretariátom SMF zabezpečiť uzatváranie zmlúv -poverení
s jednotlivými organizátormi podujatí z kalendára SMF.
Z: viceprezidenti za disciplíny a sekretariát SMF
T: v texte a sezóna 2014
UZNESENIE č.27/2014
Pozvaným oceneným predstaviteľom SMF, ktorí sa nezúčastnili Večera majstrov do poslať plaketu
i s poďakovaním. Z: GS a sekretariát SMF
T: 15.5.2014
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.29/2014
Na zasadnutí RR SMF za I. polrok 2014 sa opätovne vrátiť k rozpočtovým položkám činnosti SMF
a finančnému krytiu činnosti SMF . Z: GS a ekonómka SMF
T: v texte
UZNESENIE č.30/2014
Pri príprave jednotlivých podujatí SMF s organizátormi presne definovať používanie symboliky SMF, hlavne
loga na tlačovinách, ktoré musia byť pred distribúciou odkontrolované viceprezidentom alebo sekretariátom
SMF. Z: viceprezidenti SMF za disciplíny
T: sezóna 2014
UZNESENIE č.31/2014
Po obdržaný fakturácie za pokále odovzdávané na večeri majstrov poslať členom RR aktualizované
vyúčtovanie nákladov na večer majstrov.
Z: GS a ekonómka SMF
T: máj 2014
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UZNESENIE č.31/2014
RR SMF na žiadosť viceprezidenta SMF pre TPM hlasovaním neschvaľuje žiadosť o členskú licenciu SMF
2014 p. Romanovi Borákovi. Z: ŠK TPM
T: 2014
UZNESENIE č.32/2014
Zabezpečiť účasť na seminár: Najčastejšie jazdecké chyby motocyklistov, vytvorenie súboru opatrení na
zlepšenie ich bezpečnosti, ktorý organizuje Driving academy, s.r.o. na Slovakia ringu dňa 13.5.2014.
Z: prezident SMF a GS
T: v texte
UZNESENIE č.33/2014
Spracovať grafický vývoj členskej základne SMF za posledných 10 rokov pri zohľadnení veku členov .
Z: GS
T: 10.6.2014
UZNESENIE č.34/2014
Venovať zvýšenú pozornosť zdravotnému zabezpečeniu podujatí zaradených do kalendára SMF v zmysle
platných predpisov.
Z: ŠK SMF
T: trvalý

Považská Bystrica 05.05. 2014

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

overil: Milan Kollár, v .r.
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