Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 13.02.2017 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o hospodárení SMF k 31.12.2016.
Správa o dotáciách MŠVVaŠ 2017 a návrh rozpočtu SMF 2017
Vyhodnotenie „večera majstrov SMF“ za rok 2016
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2016
Príprava šport. sezóny 2017 – kalendár, delegovaní činovníci, zmluvy – poverenia, poistenie
Účasť SMF na výstave Motocykle 2017
Organizačná a obsahová príprava GZ SMF – 11.3.2017
Dopad zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí a zákona 440/2015 O športe na činnosť SMF.
Rôzne.
a) GZ MACEC a účasť SMF.
b) Účasť zástupcov SMF na jarných zasadnutiach komisií FIM.
c) Organizačná príprava účasti SMF na kongrese FIM Európa v Ríme.
d) Odborné semináre FIM a účasti členov SMF.
e) Darovacia zmluva majetok Motoclubu Lehnice
12. 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 :
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, 3739/2011, 41-47/2011, 50-51/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,2829/2012, 31-32/2012, 34-33/2012,43/2012, 45-49/2012, 50-53/2012,02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37/2013,
38-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014, 08-12/2014, 14-24/2014, 25-27/2014, 29-33/2014, 35-43/2014, 44,45,46,4750/2014,52-54,56,57,59/2014, 62-68/2014, 01,04/2015, 7-12/2015,14,17,19-23/2015, 24-28/2015, 30-36/2015, 0203/2016, 05-07/2016, 09/2016, 12-16/2016, 23/2016
UZNESENIE č.04/2016
Na web stránke SMF zverejniť nové zákony týkajúce sa športu a následne všetky obdržané metodické materiáli.
Z: GS
T: priebežne rok 2016
Uznesenie sa môže považovať za splnené, nakoľko uvedená povinnosť nám vyplýva zo zákona.
UZNESENIE č.20/2016
Zaslať ďakovné listy za spolupráci pri organizačnom zabezpečení Rally FIM v Liptovskom Mikuláši.
Z: prezident a GS SMF
T: 31.10.2016
UZNESENIE č.21/2016
V spolupráci s p. Šnegoňom dopracovať systém účtovného prevodu majetku Moto akadémie od Motoclubu Lehnice
prostredníctvom darovacej zmluvy a následne uskutočniť prevzatie daru za prítomnosti zástupcov ŠK CPM. Tento
majetok bude i naďalej slúžiť pre prípravu mládež disciplíny CPM.
Z: GS a L. Šnegoň
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Viď bod Rôzne rokovania RR SMF – info podá GS.
UZNESENIE č.22/2016
Uskutočniť rokovanie s A. Zmajkovičou ohľadne zaradenia podujatia MX a quad do kalendára SMF a to ešte do termínom
VZ MX 2016. Z: prezident SMF a viceprezident SMF pre MX
T: do 20.11. 2016
Info podal viceprezident SMF pre MX, ktorý informoval o príprave nového seriálu quadov –komisia hľadá spôsob
spojenia s triedami MX. Daná problematika bude rozpracovaná do úloh ŠK MX SMF.
UZNESENIE č.24/2016
Organizačne zabezpečiť účasť SMF na Šport festivale 2017 v Trenčíne dňa 17.12.2016 a to pri minimálnych fin.
nákladoch – 1 motocykel a propagačné materiáli zo sezóny 2016.
Z: GS
T: v texte
Účasť bola zabezpečená, info podala na zasadnutí RR generálna sekretárka.
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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, 02,05,06,13,15,17-18/2015,
29/2015, 37-38/2016, 1/2016, 06/201

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: 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 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
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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
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.03/2015
Na všetkých podujatiach SMF – majstrovských, regionálnych a voľných musí byť na plagátoch a tlačovinách uvedené
logo SMF a to ako športovej autority a nie partnera podujatia. Taktiež musí byť na každom podujatí vyvesená vlajka
SMF. Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.11/2016
Vyvolať rokovanie s MŽP a Lesmi SR ohľadne spolupráce pri zabezpečení našich podujatí v nasledujúcom období.
prezident
T: február 2017

Z:

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: február 2017
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: január 2017
RR uznesenie zrušila a prijala k danej problematike uznesenie nové.
UZNESENIE č.10/2016
Opätovne inicializovať stretnutie s poľovníckou komorou za účelom dopracovania spoločného memoranda v opačnom
prípade budeme daný problém medializovať.
Z: prezident SMF
T: rok 2016
Odsúhlasené zrušenie v súvislosti s uznesením č.11/2016
UZNESENIE č. 17/2016
Uskutočniť rokovanie s autormi relácie HALALI ohľadne medializácie ( vystúpenie v relácii) spolupráce s poľovníckou
komorou a prezentácie environmentálnych opatrení na našich podujatiach
Z: prezident SMF
T: január 2017
RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do júna 2017.
UZNESENIE č.19/2016
Pre sezónu 2017 uskutočniť rokovanie s Power Fest ohľadne spolupráce pri podujatiach šprintu motocyklov.
Z: viceprezident SMF pre ŠMT
T: január 2017
RR uznesenie zrušila a prijala k danej problematike uznesenie nové.
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3. Správa o hospodárení SMF k 31.12.2016
Správa o hospodárení SMF k 31.12.2016 bola predložená písomne a bola odoslaná členom RR v rokovacom materiáli.
Po prerokovaní RR správu schválila a bude predložená ku schválenie vo vrcholnom orgáne SMF a to pripravovanom GZ
SMF za rok 2016.
4. Správa o dotáciách MŠVVaŠ 2017 a návrh rozpočtu 2017
Vzhľadom na schválený zákon o športe 440/2015, ktorý je v účinnosti od 1.1.2016 neboli pre rok 2017 podávané projekty
na základe výziev, avšak do septembra 2016 sme na MŠVVaŠ SR zasielali podklady pre výpočet nárokovateľnej sumy
štátnej podpory podľa zákonom stanovených kritérií, ktoré boli ministerstvom upravené tak, aby to nebolo pre niektoré
zväzy likvidačne. Na základe uvedených regulácii nebude môcť ani jeden zväz dostať dotáciu vyššiu ako 15%
minuloročnej dotácie a taktiež ani menej. Napriek tomu, že zákon hovoril o zverejnení výšky nárokovateľných položiek do
konca októbra 2016, tento prehľad bol zverejnený až v druhej polovici januára. Podľa zverejneného prehľadu sme na rok
2017 dostali štátnu podporu vo výške 168.129€ -. RR SMF prerokovala prehľad vývoja štátnej podpory od roku 2010.
Tohtoročná dotácia je v celkovom objeme o 17.789€ vyššia ako v roku 2016, avšak v tomto roku nie sú dotácie na
významné podujatia a taktiež je zmenený systém fin. ocenenia za umiestnenia v predchádzajúcom roku, kedy sa už
odmeňujú len umiestnenia 1.-4. z oficiálnych MS a ME – nie SP a EP, t.j. ani Dakar.
Vzhľadom na to, že pre rok 2017 neboli poskytnuté dotácie na významné podujatia RR, po rozsiahlej dotácii, odsúhlasila
aspoň min. dotácie na naše podujatie pokrývajúce hlavne zápisné poplatky a nevyhnutné náklady a to vo výške:
ME enduro Gelnica = 5.000€, ME MX Šenkvice = 4.000€, ME plochá dráha Žarnovica = 0, MS plochá dráha Žarnovica =
10.000€, MS endurance Slovakia Ring = 6.200€. Taktiež RR odsúhlasila odmenu pre Štefana Svitka za druhé miesto na
Rally Dakar vo výške 2.000€.
Následne RR SMF prerokovala návrh prerozdelenia finančných prostriedkov v zmysle stanovených úloh a podujatí pre
rok 2017 a v zmysle zákona a zmluvy s MŠVVaŠ SR. V základne časti RR SMF schválila navýšenie percentuálne
prerozdeľovaného budgetu na jednotlivé disciplíny zo 40.000€ z roku 2016 na 50.000€ v roku 2017.
RR SMF taktiež schválila i návrh rozpočtových položiek činnosti SMF, ktorý bol spracovaný s ohľadom na úlohy SMF
roku 2017 – viď príloha. Pri prerokovávaní rozpočtových položiek GS predkladá písomné zdôvodnenie nárastu mzdových
nákladov. Na základe neustáleho znižovania štátnych dotácii sme na sekretariáte za posledných 7 rokov každoročne
pristupovali k ráznym úsporným opatreniam. V trvalom pracovnom pomere boli na sekretariáte prakticky len 3
pracovníčky, štvrté miesto sme riešili všetkými možnými spôsobmi finančnej podpory zo strany zamestnávania
pracovníčok z úradu práce. Za posledných 8 rokov sa na uvedenom mieste vystriedalo 8 pracovníčok. Na dokreslenie
situácie uvádzame, že v období rokov 200-2005, kedy mala SMF 500 členov boli na sekretariáte 3 pracovníčky
a v súčasnej dobe, keď máme 1050 členov je stav taktiež 3. Patrícia Saganová bola na sekretariáte SMF do júna 2016
na podpornom programe z ÚPSVaR a následne sme ju museli na základe uvedeného programu 6 mesiacov mať
v pracovnom pomere. Vzhľadom na nárast povinností voči ministerstvu v súvislosti s novým zákonom a taktiež vzhľadom
na ďalšie úlohy spojené so zabezpečením činnosti SMF RR odsúhlasila predĺženie pracovného pomeru sl. Saganovej do
31.12.2017 a to i po návrate sl. Cipciarovej z MT v auguste 2017. Na základe uvedených skutočností bola i upravená
rozpočtová položka mzdy, kde bolo zohľadnená i úprava základných platov nasledovne:
*Tatiana Kašlíková – plný 8 hod. prac. úväzok, súčasná mzda je 870€ v hrubom – čistá mzda 670,55€,
úprava od 1.2.2017 na 930€ v hrubom = 712,57€ v čistom .
*Sylvia Lovíšková - skrátený 7 hod. úväzok /na vlastnú žiadosť/ a základnú mzdu má vo výške 630€
v hrubom – čistá mzda je 502,14€. Úprava na 670€ v hrubom = 530,19€ v čistom.
*Patrícia Saganová - plný 8 hod. prac. úväzok, súčasná mzda je 500€ v hrubom – čistá mzda 410,94€,
úprava od 1.2.2017 na 540€ v hrubom = 439,02€ v čistom.
*Zuzana Cipciarová – 1/2 úväzok do 31.7.2017, súčasná mzda 330€b hrubom, v čistom 285,78€, návrh
úprava od 1.2.2017 na 355€ v hrubom – v čistom 307,43€.
Po návrate z MD sa do rozpočtu nákladov položky mzdy započítali od 28.8.2017 mzdu vo výške 750€ v hrubom, t.j.
v čistom 586,31€. Na materskú dovolenku v roku 2014 odchádzala s čistou mzdou 467€ (580€ v hrubom).
V rozpočtových položkách je i návrh úpravy odmeny prezidenta o 50€ s účinnosťou od 1.2.2016, t.j. 500€
5. Vyhodnotenie „večera majstrov SMF“ za rok 2016
Podujatie sa uskutočnilo v DK Púchov dňa 17.12.2016 za účasti 206 osôb / z pôvodne nahlásených 232 osôb - 26
neprišlo a z toho 5 platiacich/ a stretlo sa k kladným hodnotením účastníkov a členov SMF. RR schválila vyúčtovanie
uvedeného podujatia, pričom náklady, po odpočítaní výdavkou a príjmov sú vo výške 2.557,51.
6. Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2016
RR prerokovala priebeh jednotlivých valných zhromaždení, kde prezident SMF upozornil na nízky počet účastníkov na VZ
EaR. Do budúcnosti bude potrebné medzi členmi disciplín avizovať význam účasti na VZ a to už priebehu športovej
sezóny.

Priebeh valných zhromaždení ŠK SMF za r. 2016
Počet prít./
Športová komisia
Termín
hlas.pr.
CPM
13.11.2016
97/84

Voľby (člen/viceprezident ŠK)
Baláž - viceprezident; Čermák - člen
4

MX
EaR
PD
Trial
Mototuristika

20.11.2016
3.12.2016
11.12.2016
19.11.2016
10.12.2016

73/61
28/23
15/10
20/16
46/35

Miškov - viceprezident; Božek - člen

7. Príprava špor. sezóny 2017 – kalendár, delegovaní činovníci, zmluvy – poverenia, poistenie
RR SMF prerokovala kalendár športových podujatí sezóny 2017 je v predbežnom formáte, ktorý bol už i zverejnený na
web stránke SMF zverejnený. Je potrebné doriešiť podujatia MX mládeže a quadov, šprintov a CPM seniorov ( problém
s Alpe Adriou), nakoľko je potrebné urýchlene zaslať kalendár do poisťovne pre zabezpečenie poistenia podujatí voči
tretím osobám.
GS informovala o seminároch výborov SMF: EV organizuje školenie EK dňa 25.3.2017 v Šaštíne- Stráže, termín
seminára TK je v riešení, hľadá sa voľný termín po školení FIM v Prahe, t.j. po 26.2.2017.
V termíne 15.-16.3.2017 sa uskutoční druhý seminár hlavných usporiadateľov/bezpečnostných managérov – povinnosti
organizátorov športových podujatí vyplývajúce zo zákona 1/2014. Pozvánka bude zverejnená v týchto dňoch, čakáme
ešte na potvrdenie kalkulácie od lektorov.
Čo sa týka zmlúv – poverení na organizáciu podujatí, je bezpodmienečne nutné, aby sa uzatvorili všetky zmluvy ako
s organizátormi, tak i s prípadnými partnermi pod názvom ktorých sa seriál ide. V danej veci je potrebné, aby komisie
úzko spolupracovali so sekretariátom tak, aby sa všetky zmluvy stihli do začiatku sezóny uzatvoriť.
Delegovaní činovníci – vyplácanie delegovaných činovníkov navrhujeme v sezóne 2017 realizovať prostredníctvom
dobrovoľníckych zmlúv, pričom proces vyplácania náhrad ( nie cestovných náhrad) bude spracovaný do metodického
materiálu , ktorý po konzultácii s hlavnou kontrolórkou športu sekretariát SMF zverejní do 28.2.2017. RR prerokovala
výšku náhrad, pričom schválila návrh na zvýšenie celo denných náhrad pre hlavných delegov. činovníkov o 5€ (mimo
EK). V oblasti poistenia dochádza k úprave výšky poistenia liečebných nákladov v zahraničí na 61€, poistenie podujatí,
ktoré je súčasťou zápisného poplatku do kalendára zostáva, oproti sezóny 2016, rovnaké.
8. Účasti SMF na výstave motocykel 2017.
Tohtoročná výstava MOTOCYKEL 2017 sa uskutoční v Bratislave v dňoch 09.-12.marca 2017. Pre tento rok sme
predrokovali rozšírenie našej expozícii. Expozícia SMF bude v rovnakých priestoroch ako po minulé roky, t.j. B2 č.31 ale
rozšírená o vedľajší priestor B2 č.46, kde bol Motoride. Uvedené rozšírenie bolo dohodnuté na základe intervencie
z vedenia výstaviska, aby sme zabezpečili expozíciu historických motocyklov. Je dohodnutá spolupráca s Múzeom
Považská Bystrica, ktorá má zbierku motocyklov vyrábaných v Pov. Bystrici. RR Poverila prezidenta SMF doriešiť
spoločnú expozíciu s uvedeným múzeom s tým, že bude potrebné doriešiť finančné náklady – dovoz a poistenie. s tým,
že Podrobnejšie informácie podá na zasadnutí RR prezident SMF p. Smižík. Pre materiálne a personálne zabezpečenie
našej účasti na výstave je potrebné predložiť návrhy prezentácie vašej disciplíny, resp. aktivít vašej disciplíny v sezóne
2017 Taktiež Vás chcem požiadať o zaslanie návrhov prípadných sprievodných podujatí našej účasti - ukážky,
autogramiády, prezentácia organizátorov podujatí a pod. Z našej strany navrhujeme vo štvrtok uskutočnenie tradičnej
tlačovky k sezóne 2017 a následne v sobotu 11.3.2017 uskutočnenie GZ SMF za rok 2016.
Nižšie uvádzam spracovaný návrh programového riešenia + materiálneho vybavenia expozície SMF:
MOTOCYKEL 2017 -Incheba Bratislava 9.-12.03.2017

streda
08.3.2017

od 14,00 príprava expozície SMF

štvrtok
.09.2017

9,0017,00
9,00-

Výstavný čas – prezentácia činnosti SMF v
expozícii deň
Novinársky

12,00
11,00

Tlačový briefing – sezóna SMF 2017

piatok
10.03.2017
Sobota

9,0019,00
9,00 –

Výstavný čas - prezentácia činnosti SMF v
expozícii
Výstavný čas – propagácia činnosti SMF v

11.03.2017

19,00
13,0018,00
9,00-

expozícii
GZ
SMF 2016

nedeľa
12.03.2017

do 20,00 dovoz motocyklov do expozície

17,00

?????

Expo CLub

Výstavný čas – propagácia činnosti SMF v
expozícii

12. Organizačná a obsahová príprava GZ SMF – 11.3.2017
GZ SMF za rok 2016 sa uskutoční v rámci výstavy Motocykel 2017 v sobotu 11.3.2017 so začiatkom o 13,00 hod.
Vzhľadom na novelizáciu zákona 440/2015 o Športe bude potrebné na uvedenom GZ prerokovať opätovnú úpravu
Stanov SMF. Podľa pokynov MŠVVaŠ SR musia byť stanovy športových organizácii, ktoré chcú poberať nárokovateľný
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príspevok, v súlade s § 19-23 predmetného zákona 440/2015. Zákon bol novelizovaný v novembri 2016 a prakticky ani
jeden zo zväzov nemá v súčasnej dobe stanovy v súlade s uvedenými paragrafmi. Na porade s hlavnou kontrolórkou
športu nám bolo oznámené, že v súčasnej dobe všetky zväzy dostaneme 25% schválenej štátnej podpory ( tohtoročné
fin. prostriedky budeme dostávať v štyroch splátkach), ale musíme si zosúladiť stanovy so zákonom. Z našej strany bol
spracovaný rozsiahly 11 stranový materiál s vysvetlením niektorých častí našich stanov a teraz čakáme na termín
osobného prerokovania stanov a ich návrhu úprav s hlavnou kontrolórkou. Telefonicky GS hlavnú kontrolórku požiadala
o čo najskorší termín uvedeného rokovania za účelom distribúcie materiálov na GZ v stanovenej lehote 10 dní pred
termínom konania, v našom prípade je to 01.03.2017. Návrh úpravy stanov pred distribúciou prerokovať s členmi RR
SMF elektronicky. RR odsúhlasila predsedajúceho GZ SMF – Ing. Peter Lazar a nasledovný program GZ SMF za rok
2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF.
Voľba pracovných komisií / mandátovej, volebnej a návrhovej/
Správa mandátovej komisie GZ
Správa o činnosti SMF za rok 2016
Správa o hospodárení SMF za rok 2016
Správa revíznej komisie SMF
Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2017
Návrh úpravy stanov SMF
Voľba predsedu disciplinárneho a arbitrážneho výboru SMF a člena revíznej komisie
Prestávka
Správa volebnej komisie.
Diskusia
Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Ukončenie

10. Dopad zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí a zákona 440/2015 O športe na činnosť SMF.
V novembri 2016 bola prijatá novelizácia zákona 440/2015 o športe, ktorá v značnej miere predmetný zákon upravuje
a z ktorej nám, ako národnému športovému zväzu ukladá viacero nových povinností - nové typy licencii vyplývajúce zo
zákona, evidencia počtu štartov jednotlivých športovcov, zmluvy so všetkými ktorým bude vyplatené čo len 1€
z prostriedkov SMF. Z uvedeného zákona vyplýva i povinnosť vykonania auditu , čo opätovne finančne zaťažuje športový
zväz. Nejasná je situácia ohľadne školenia odborníkov v športe – hlavne trénerov, kde v zmysle pokynov ministerstva
musíme uzatvoriť zmluvu ohľadne spolupráce s FTVŠ. Návrh nám bol doručení, ale musíme uskutočniť osobné
rokovania ohľadne objasnenia obsahu spolupráce. Zo strany MŠVVaŠ absentujú metodické materiáli a prakticky všetky
informácie o povinnostiach a nariadeniach, ktoré musíme ako národný športový zväz zo zákona plniť získavame len
prostredníctvom vlastného štúdia tohto zákona.
Rôzne:

a) MACEC, 10.-12. marca 2017, Moldávia - Kišinev
Napriek nášmu upozorneniu je opätovne zvolané GZ MACEC na termín výstavy v Bratislave, t.j. na 10.-12.3.2017.
Zasadnutie sa uskutoční v Kišineve. Po telefonickej konzultácii a vzhľadom na skutočnosť, že sme sa minuloročného
zasadnutia nezúčastnili RR odsúhlasila účasť sa viceprezident MACEC za SMF p. Ing. Zliechovec na tohtoročnom
zasadnutí s tým, že menovaný bude do Kišineva cestovať autom. Ubytovanie by mal hradiť organizujúca federácia, t. j.
rozpočet účasti tvoria náklady na cestu a diéty.
Auto – náklady 400€
Diéty
Spolu:

80€
480€

b) Účasť zástupcov SMF na jarných zasadnutiach komisií FIM
Už tradične sa v mesiaci február konajú pracovné zasadnutia komisií FIM, kde má SMF od tohto roku zastúpenie dvoma
osobami: Ing. Peter Radóczi – komisia technických komisárov a MUDr. Adreas Jusko- komisia lekárov. Tohtoročné
zasadnutie sa konali v dňoch 11.-12.2.2017. MUDr. Jusko sa zo zasadnutia s pracovných dôvodov ospravedlnil a tak
SMF reprezentuje Ing. Peter Radoczi – náklady bez diét (diéty sú 160€):
Letenka:
328€
Ubytovanie 1 noc:
121€ ( najlacnejší hotel z ponuky za 104,50 Fr.)
Spolu:
449€

c) Organizačná príprava účasti SMF na kongrese FIM Európa v Ríme
Po zrušené plánovaného kongresu FIM Európa s Luxemburgu sa v roku 2017 uskutoční kongres v Ríme v dňoch 30.6.2.7.2017. Návrh účasti za SMF: prezident SMF p. Smižík, gen.sekretár sl.Kašlíková, Pavol Sás – člen komisie Ednura,
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Pavol Šinský – člen environm.komisie, Tomáš Pavlovčík – observer motokrosovej komisie a nový observer komisie PD
Jakub Zliechovec. Peter Baláž- člen komisie vintage sa pre povinnosti pri organizácii podujatia v zahraničí kongresu
nezúčastní. Z ekonomických dôvodov sa nebude potvrdzovať ubytovanie v ponúkaných hoteloch, ale v blízkosti
kongresového hotela sme zarezervovali podstatne lacnejší hotel – FIME ponúkal horeli v cene 120-140€ ½, my máme
hotel v cene 48€ ½ izba:
Kalkulácia účasti:
Letenky Vie-Rím 5 x 172€
860€
Letenka Sás Bud—Rím 132€
Doprava KE-Bud.
130
Parkovné letisko
60€
Ubytovanie 4 izbyx48€x2n
384€
Diéty 6 os. x 45€ x 2 dni
540€
Spolu náklady: 2.106€
Príjem: 2x 300€ dotácia na riadných členov komisii = 600€ + dotácia na hlasovacieho delegáta 300€= 900€
Náklady celkom: 2106€ - 900€ = 1.206€
Na nasledujúcom zasadnutí RR SMF opätovne prerokovať rozpočet účasti na kongrese FIM Európa.

d) Odborné semináre FIM a účasť členov SMF
Pre informovanosť členov RR uvádzame prehľad platných licencii FIM a prehľad prihlásených zástupcov SMF na
seminároch FIM:
Priezvisko

Meno

Platnosť

Typ

Puha, Mgr.

Imrich

2014-2016

CPM R/ŠK

Kevický

Peter

2014-2016

CPM R/ŠK

Šurina

Peter

2016-2018

CPM R/ŠK

Baláž

Miloš

2016-2018

CPM R/ŠK

Malaník

Antonin

2016-2018

CPM R/ŠK

Uher

Tibor

2016-2018

CPM R/ŠK

Pavlovčík

Tomáš

2015-2017

MX R/ŠK

Sás

Pavol

2015-2017

EaR R/ŠK *

Zliechovec

Jakub

2016-2018

PD R/ŠK

Krasznai

Petúr-L.

2015-2017

ŠMT

Miškov

Ján

2017-2019

ŠMT

Šinský

Pavol

2015-2017

EK

Radoczi

Peter

2014-2016

TK

Macko

Juraj

2014-2016

TK

Krupa

Igor

2015-2017

Medical

Jusko

Andreas

2016-2018

Medical

Štancel

Šimon

2015-2017

Timekeeper

SEMINÁRE FIM 2017
Radoczi

Peter

Praha, 25-26.2.

TK

Kubačka

Martin

Praha, 25-26.2.

TK

Rolinec

Jozef

Praha, 25-26.2.

TK

Mizere

Norbert

Praha, 25-26.2.

TK

Navrkal

Dušan

Praha, 25-26.2.

TK
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Kevický

Peter

SK ring, 11-12.3.

CPM R/ŠK

Baláž

Peter

SK ring, 11-12.3.

CPM R/ŠK

Jakus

Peter

SK ring, 11-12.3.

CPM R/ŠK

Bognár

Zoltán

SK ring, 11-12.3.

CPM R/ŠK

e) Darovacia zmluva majetok Motoclubu Lehnice
RR SMF prerokovala návrh znenia darovacej zmluvy Motoklubu Lehnice, pričom RR navrhuje úpravy, ktoré budú
odoslané p. Šnegoňovi k prerokovaniu – viď uznesenie. V prípade podpisu zmluvy bude potrebná spolupráca s ŠK CPM
za účelom prevzatia daru a stanovenie podmienok jeho užívania.

f) Prehľad členskej základne SMF k 7.2.2017:
2016
CPM spolu
cpm
akadémia
vintage

71
14
0
52

172
73
0
53

scooter/minimoto/miniGP

5

36

EaR

156

322

TPM spolu
mx
mx d
ladies
supermoto

199
156
21
11
1

298
203
57
7
8

quad

10

23

Trial

7

19

ŠMT

34

49

PD

0

12

Člen

49

77

Environ.komisár

1

13

Technický komisár

3

25

Riaditeľ/šport.komisár

20

33

Traťový komisár

26

26

Medical

2

2

Timekeeping

1

1

Spolu
Skutočne

569
539

z toho

z toho

1049
1008

13. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.
V Pov. Bystrici 13.februára 2017
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 25.02.2016
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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 2017.
Predložený predbežný kalendár SMF pre rok 2017.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 31.12.2016
Vyhodnotenie“ večera majstrov SMF“ za rok 2016.
Informáciu o priebehu VZ disciplín SMF za rok 2016.
Návrh účasti SMf na výstave Motocykle 2017.
Výšku ročného poistenia liečebných nákladov v zahraničí na 61€.
Prehľad platnosti FIm a FIME odborných licencií ( riaditeľ/športový komisár, časomerač, TK, EK, lekár a pod.)
Prehľad členskej základne SMF k 13.2.2017.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č. 08/2016, 10/2016 a 19/2016
Predlženie platnosti splnenia uznesenia č. 17/2016 do júna 2017 a uznesenia č.19/2017 do konca 2/2017.
Správu o hospodárení SMF k 31.12.2016.
Percent. prerozdelenie dotácie budgetu 50.000€ na rok 2017 a to podľa kľúča: CPM 22%, TPM 30%, EaR 30%, Trial 8%,
PD8%, ŠMT 2%.
e) Finančné ocenenie striebornej priečky na Rally Dakar pre Štefana Svitka vo výške 2000€.
f) Dotácie na významné podujatia: ME enduro Gelnica = 5.300€, ME MX Šenkvice = 4.000€, ME plochá dráha Žarnovica =
0, MS plochá dráha Žarnovica = 10.000€, MS endurance Slovakia Ring = 6.200€. Taktiež RR odsúhlasila odmenu pre
Štefana Svitka za druhé miesto na Rally Dakar vo výške 2.000€.
g) Rozpočtové položky činnosti SMF uvedené v prílohe tejto zápisnice.
h) Predĺženie pracovnej zmluvy Patrície Saganovej do konca roka 2017.
i) S účinnosťou od 1.2.2017 RR odsúhlasila úpravu platov pracovníkov sekretariátu SMF nasledovne: Kašlíková 60€,
Lovíšková 40€, Saganová 40€, Cipciarová 25€ (1/2 úväzok) a odmeny prezidenta o 50€ s účinnosťou od 1.2.2017.
j) RR odsúhlasila mzdu pre sl. Cipciarovú po návrate z MD ( 28.8.2017) vo výške 750 brutto.
k) RR odsúhlasila pre sezónu 2017 zmenu výšky celodenných náhrad hlavných delegovaných činovníkov (mimo) EK o 5€.
l) RR odsúhlasila účasť Ing.Zliechovca na GZ MACEC v Kišineve
m) RR odsúhlasila účasť Ing.Radocziho na zasadnutí komisie TK FIM v Ženeve podľa schváleného rozpočtu.

3.

Riadiaca rad ukladá :

UZNESENIE č. 01/2016
Opätovne okovania s organizátormi moto zrazov s ponukou zaradenia podujatí do kalendára SMF, pričom upozorniť na
výhody v oblasti poistenia podujatí a propagácie.
Z: GS, viceprezident SMF pre ŠMT
T: marec 2017
UZNESENIE č. 02/2017
V sezóne 2017 organizačne zaradiť súťaž quadov do niektorého z motokrosových seriálov, resp. pripraviť seriál nový.
Z: ŠK MX SMF
T: sezóna 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
UZNESENIE č.04/2017
Dopracovať kalendár športových podujatí SMF 2017 tak, aby sa mohol spropagovať na výstave Motocykel 2017 a následne
zabezpečiť poistenie podujatí kalendára. Následné úpravy, doplnenia, resp. zmeny včas zverejňovať a riešiť s poisťovňou.
Z: GS a sekretariát SMF
T: 10.3.2017 a sezóna 2017
UZNESENIE č.05/2017
Organizačne zabezpečiť II. seminár organizátorov podujatí v dňoch 15.- 16.3.2017.
Z: GS
T: v texte
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UZNSENIE č. 06/2017
Po konzultácii s hlavnou kontrolórkou športu do 28.2.2017 zverejniť metodický materiál vyplácania delegovaných
činovníkov pre sezónu 2017.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.07/2017
Zosúladiť návrhy na doplnenie programu účasti SMF na výstave Motocykle 2017, v rámci ktorej sa uskutoční tlačový
briefing /štvrtok/ s predstavením sezóny 2017 a v sobotu 11.3. i GZ SMF. Organizačne zabezpečiť plnenie programu našej
účasti na výstave.
Z: prezident a GS
T: do 12.3.2017
UZNESENIE č.08/2017
V spolupráci s Múzeom Pov. Bystrica dopracovať spoločnú expozíciu na výstave Motocykel s tým, že dopravu zabezpečuje
Múzeum a poistenie SMF. V danej súvislosti zahájiť rokovanie s poisťovňami ohľadne výšky poistenia exponátov počas
dopravy:
Z: prezident SMF
T: 10.3.2017
UZNESENIE č. 09/2017
V termíne do 1.3.2017 zabezpečiť distribúciu pozvánok a rokovacieho materiálu na GZ SMF za rok 2017, pričom do tohto
termínu musia byť návrhy úpravy stanov SMF prerokované s hlavnou kontrolórkou športu, aby sme dodržali ministerstvom
stanovené nariadenie zosúladenia stanov z § 19-23 zákona 440/2015 O športe.
Z: GS a sekretariát SMF
T: v texte
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.12/2017
V súvislosti s prípravou školení trénerov uskutočniť rokovanie na FTVŠ za účelom spracovania metodiky prípravy trénerov
motocyklového športu. Z: GS
T: marec 2017
UZNESENIE č.13/2017
Na najbližšom zasadnutí RR SMF opätovne prerokovať rozpočet účasti na kongrese FIM Európa.
Z: RR SMF
T: najbližšia RR SMF (máj/jún)
UZNESENIE č.14/2017
Odoslať p.Šnegoňovi – Motoclub Lehnice s návrhom úpravy darovacej zmluvy a následne uskutočniť prípadný podpis
zmluvy za prítomnosti viceprezidenta pre CPM, ktorá bude darovaný majetok spravovať.
Z: GS, prezident a ŠK CPM
T: 1.3.2017

Pov. Bystrica 13.02.2016

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF
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PRÍLOHA č.1 – RR SMF 13.02.2017

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY ČINNOSTI SMF - návrh pre rok 2017 k 13.02.2017
položka
návrh 2016
čerp. 2016
návrh 17
cestovné
900
829,29
800
Mzdy a odvody
27000
31050,77
42500
Kongr.+komisie FIM,FIME
4400
3283,61
3500
Tel.poplatky
1600
1421,26
1500
Večer majstrov
3500
6057,51
2500
Dohody+odvody
4000
4098,69
500
Účtovníctvo
1800
1800
1800
Zasadnutie RR + RK
2500
1853,7
2400
Náhrady prezident
5350
5350
5950
Nájomné
3000
2463
3000
Kancel.potreby
500
575,74
500
Poštovné
800
939,86
1000
Repre
1000
1008,92
1000
Poplatky banke
500
452,06
450
Drobné nákupy
1000
972,52
1000
GZ SMF
700
618,31
500
Stravné-príspevok
1400
1456,5
1600
Prevádzka vozidla
3000
3039,82
3000
Propagácia
1500
1506,84
1500
Ostatné prev.náklady
1300
1335,82
1300
Poplatky do m.org.
2600
2320
2400
Účasť na výstave Motoc.
1500
1581,07
1500
Úroky MŠ SR
20
1,12
0
Soc.fond zamestn.
100
131
150
Semináre a vzdelávanie
800
805,95
900
Poistenie majetku
86,28
86,28
86,28
Prezentácia SMF na R.FIM
1700
1784,82
0
Zmeny zákl.dokladov SMF
700
708,11
0
SPOLU:
73.256,28
77.532,57
81.336,28
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