Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 14.05.2015 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.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o hospodárení SMF k 30.04.2015.
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2015
Správa o stave členskej základne SMF k 14.5.2015
Športová sezóna 2015 – zmeny v kalendári, priebeh do 14.5.2015
Vyhodnotenie GZ SMF a účasti SMF na výstave Motocykel 2015
Účasť SMF na kongrese FIM Európa – Malta 2.-4.7.2015
Zákon o športe – pripomienkové konanie
Rôzne.
a) Súdny spor SMF – MS Slovakia
b) Žiadosť TKV SMF o dotáciu
c) Akcia Bikers centra a výstava Autosalónu Prešov
11. Ukončenie.
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík, ktorý v úvode privítal na zasadnutí nového viceprezidenta
SMF pre trial Ivana Dedinu.
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,
41-47/2011, 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, 01-05/2014,
08,10, 11,12/2014, 14-24/2014, 25-27/2014, 29-33/2014, 35-43/2014, 44,46,47-50/2014,52-54,56,59/2014, 63-68/2014
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 2015
Prezident SMF informoval RR o priebehu prijatia.
UZNESENIE č.04/2015
Pokračovať v rokovaniach s organizátormi seriálu šprintu aut a motocyklov Power Fest a na najbližšom zasadnutí RR podať o vývoji
spolupráce informáciu.
Z: viceprezident pre ŠMT p.Božek
T: v texte
Inforáciu k uzneseniu podal viceprezident SMF pre ŠMT p.Božek, ktorý požiadal RR o prijatie nového uznesenia prípravy spolupráce
pre rok 2016.
UZNESENIE č.07/2015
Vstúpiť do rokovania s MŠVVaŠ SR ohľadne možnosti dofinancovania dvoch medzinárodných podujatí a to MS speedway juniorov
Žarnovica a ME v motokrose mládeže v Šenkviciach.
Z: prezident SMF a GS
T: marec 2015
Info podal prezident SMF a GS
UZNESENIE č.08/2015
Doplniť metodický pokyn k vystavovaniu licencii SMF o licenciu PRESS a informovať o tejto novej licencii novinárov prostredníctvom
tlačovej správy a web stránky SMF. Taktiež spracovať grafický návrh tejto licencie.
Z: GS
T: marec 2015
Press licencia bola dopracovaná do manuálu pre vystavovanie licencií a média boli informované, taktiež je spracovaný samostatný
článok. V súčasnej dobe riešime 3 podané žiadosti.
UZNESENIE č.09/2015
Rozposlať organizátorom podujatí SMF základnú časť zmluvy - poverenia, ktorá bola prerokovaná na RR SMF mimo podujatí CPM,
kde budú podujatia riešené prostredníctvom zmluvy s promotérmi seriálom IMRC a JIMC. Jednotná zmluvy bude uzatvorená aj
s organizátormi podujatí PD, kde jeden klub organizuje okrem ZP všetky podujatia sezóny 2015.
Z. GS
T: marec 2015
UZNESENIE č.10/2015
V súvislosti s výstavou Motocykle 2015 je potrebné urýchlene zaslať na sekretariát SMF prípadné doplnenie programu
účasti našej účasti a nahlásiť dovoz motocyklov do expozície SMF. Taktiež je potrebné s výstaviskom prediskutovať
pripomienky prednesené na RR SMF.
Z: prezident, GS a ŠK
T: do 5.3.2015
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Viď samostatný bod rokovania RR.
UZNESENIE č.11/2015
Odsúhlasený materiál na GZ SMF spolu s pozvánkou a odsúhlaseným programom odoslať delegátom GZ SMF min. 10 dní
pred termínom konania GZ SMF za rok 2014.
Z: GS
T: najneskôr 4.3.2015
UZNESENIE č.14/2015
Preveriť na ÚPSVaR možnosť podania žiadosti o zamestnanie nového pracovníka do 29 rokov s možnosťou schválenia
podpory obdobne ako v predchádzajúcom roku a požiadať ÚPSVaR o poskytnutie absolventa na absolventskú prax.
Z: GS
T: marec-apríl 2015
Info podá GS
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; 01/2013, 05-07/2013, 20/2013, 22/2013, 33-36/2013, 06-07/2014, 34/2014,
51/2014, 55/2014, 60/2014

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
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
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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
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.45/2014
Na zasadnutiach RR SMF informovať o vývoji súdneho sporu medzi SMF a MX Slovakia.
Z: prezident SMF
T: do uzatvorenia kauzy
UZNESENIE č.57/2014
Na RR v roku 2015 predkladať priebežné vyhodnotenie spolupráce so spoločnosťou NFA FG, s.r.o..
Z: GS
T: rok 2015
UZNESENIE č.61/2014
Pokračovať v príprave podkladov disciplíny enduro a trial pre vydanie publikácie mapujúcej históriu SMF od sezóny 1994.
Z: prezident SMF, viceprezident SMF pre enduro a relly a trial
Z: priebežne rok 2015
UZNESENIE č.02/2015
Pokračovať v rokovaniach s organizátormi podujatí pitbike ohľadne prípadnej spolupráce pri organizácii podujatí v sezóne
2016. Z: viceprezident pre TPM a GS
T: október 2015
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.06/2015
Zabezpečiť dopracovanie knihy mapujúcej históriu SMF a pripraviť jej krst v rámci ISDE 2015 v Košiciach.
Z: prezident, viceprezident pre EaR a Trial SMF
T: september 2015
UZNESENIE č.12/2015
V spolupráci s novým predsedu LV SMF z aktivovať činnosť lekárskeho výboru.
Z: GS a predseda LV
T: priebežne rok 2015
UZNESENIE č.13/2015
Preveriť možnosť zabezpečenia novej výpočtovej technicky na sekretariát SMF formou sponzorského daru.
Z: GS
T: priebežne rok 2015

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.58/2014
V spolupráci s FTVŠ UK Bratislava organizačne zabezpečiť školenie trénerov I. stupňa – všeobecná časť.
Z: GS
T: apríl 2015
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia a prijatie uznesenia nového, nakoľko nie je možné nájsť vhodný termín školenia počas
prebiehajúcej sezóny.
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UZNESENIE č.62/2014
Prostredníctvom web stránky SMF spustiť od sezóny 2015 novú sekciou pod motokrosom a to predstavenie motokrosových tratí
s možnosťou trénovania na okruhoch.
Z: GS
T: marec 2015
Organizátorom MX podujatí – okruhom bol odoslaný dotazník ohľadne možnosti tréningov, momentálne sa nám vrátili len 2 návratky –
Šenkvice, Gbely. Musíme rozposlať urgencie na zaslanie návratky. Sekcia“ motokrosové tréningy v SR“ je na stránke zriadená, len ju
treba naplniť. Na materiáli pracujeme, avšak termín sa nepodarilo z dôvodu pracovných povinnosti dodržať,.RR na žiadosť GS
schválila predĺžiť termín splnenia splnenia uznesenia do konca mája 2015.
UZNESENIE 01/2015
V súvislosti s kampaňou „Licencia SMF – zákaznícka karta“ spracovať samostatnú sekciu na web stránke, kde bude kampaň
predstavená a kde budú zverejnení partneri, ktorí sa do kampane zapoja. Zároveň pokračovať v získavaní potenciálnych
partnerov kampane.
Z: GS
T: marec 2015 a trvalý
Pre nemoc GS a následne nemoc administrátora našej web stránky bude uvedená pod sekcia spustená do konca týždňa, t.j, do
15.5.2015. V sekcii budú uverejnení všetci partneri kampane, následne odošleme všetkým členom SMF Newsletter obsahujúci čisto
oznam o tejto službe pre členov SMF. RR odsúhlasila predĺženie termínu uznesenia do 20.5.2015
UZNESENIE č.05/2015
V súvislosti s novým zákonom o organizácii športových podujatí č.1/2014 odkonzultovať na MŠVVaŠ SR spoluprácu pri
organizácii školenia organizátorov podujatí SMF a dohodnúť termín školenia s lektormi navrhnutými ministerstvom.
Z: GS
T: marec 2015
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia a prijatie uznesenia nového.

3. Správa o stave hospodárenia SMF k 30.04.2015
Správa, ktorú spracovala GS v spolupráci so sl. Cipciarová k 30.04.2015, je predložená v rokovacom materiály
písomne a bližšie informácie podá GS. Do účtov komisii bola pripísaný len percentuálny podiel z časti došlej
dotácie 7.500€, nakoľko z MŠ sme do dnešného dňa dostali dotácie len vo výške 30.800€. RR prerokovala i aktuálne
finančné krytie činnosti SMF a analýzu finančného stavu SMF ku dňu zasadnutia RR SMF. Po krátkej diskusii RR správu
berie na vedomie.
4. Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2015 .

GS informovala RR, že ku dňu zasadnutia RR SMF bola dotácia z MŠVVaŠ SR pre rok 2015 navýšená o 3 nové účelové
dotácie a to 7.000€ investičná dotácia pre PD na nákup motocyklov a o sumu 6.000€ pre Jakeša a Svitka za Dakar ( po
3.000€). Uvedené doficnacovanie ešte nemáme zmluvne potvrdené, t.j. dodatok k zmluve o dotáciách ešte nebol
zverejnený v centrálnom registri zmlúv SR a preto ešte ani peniaze neboli poukázané. Upozorňujeme, že ani tieto
dotácie nebudú poukázané v celkovej výške, ale postupne v splátkach. V súčasnej dobe je výška dotácie MŠ vo výške
142.300 €:
74.900€ ŠR a rozvoj športových odvetví
54.200€ významné podujatia v SR
6.200€ odmeny športovcov ( Svitko, Jakeš po 3000€ + 200€ Marenčák)
7.000€ nákup motocyklov
5. Správa o stave členskej základne SMF k 12.5.2015
2014

z toho

z toho

CPM spolu
CPM
akadémia
Vintage
scooter/minimoto/miniGP
EaR
TPM spolu
mx
mx d
supermoto
quad
Trial
ŠMT
PD

128
49
0
52
27
321
283
242
24
7
10
11
32
8

158
64
0
50
44
338
324
280
23
9
12
16
44
6

4

Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Medical
Timekeeping

18
13
22
36
3
1

53
14
18
45
2
1

Spolu
Skutočne

901
846

1019
962

6. Športová sezóna 2015 – zmeny v kalendári, priebeh do 14.5.2015

V úvode informovala GS o zmenách v kalendári podujatí SMF 2015. Následne predniesli viceprezidenti za
disciplíny krátke zhodnotenie priebehu športovej sezóny vo svojej disciplíne ku dňu zasadnutia RR SMF.
Viceprezident SMF pre ŠMT p.Božek informoval RR o pridelení celosvetového zrazu FIM Rally po prvý krát na
Slovensko a to v roku 2016. Informoval o priebehu inšpekcie FIM a výberu lokality – camping Litovský Trnovec.

7. Vyhodnotenie GZ SMF a účasti SMF na výstave Motocykel 2015

GZ SMF sa na základe rozhodnutia RR uskutočnilo v rámci výstavy Motocykel 2015 14.3.2015 za účasti 58 delegátov
z celkového počtu 67 pozvaných delegátov, t.j. 86,56 % účasť.
Náklady na GZ boli vo výške 446,73€, pričom rozpočet bol RR schválený vo výške 500€.
Výstava Motocykel: RR berie na vedomie vyhodnotenie účasti na výstave Motocykel 2015 v marci v Bratislave, kde sme
mali samostatnú expozíciu, ktorá bola z aktraktívnená o historické motocykle a práve dovoz uvedených motocyklov bol
dôvodov prekročenia plánovaného rozpočtu účasti na výstave o 28,02€.
8. Účasť SMF na kongrese FIM Európa – Malta 2.-4.7.2015

Kongres FIM Európa sa uskutoční v dňoch 2.-4.7.2015:
Účasť: Peter Smižík, Peter Baláž, Pavol Sás, Pavol Šinský, Tomáš Pavlovčík, v rámci šetrenia bez GS – na porade
Generálnych sekretárov v piatok večer sa zúčastní prezident SMF p.Smižík.
Z dôvodu zasadnutia komisii už v piatok 3.7.2015 sa musí cestovať už vo štvrtok 2.7.2015. Program končí v piatok večer,
t.j. odlet v nedeľu ráno.
Doprava – letieť sa bude z Budapešti, nakoľko z Viedne stojí priama letenka 279€ a z Budapešti 177€.
Rozpočet:
Letenky: 5x 177€
= 885€
Príjem: 4 x 300 = 1.200€
Auto PHM+poplatky = 140€
Parkovné
= 80€
Náklady = 1.445€
Sás – doprava KE-BU = 85€
Ubytovanie
2/2 – 90x2x3 noci
= 540€
1/1 – 80x1x3 noci
= 240€
diéty 5 os.x3x45€
= 675€
Spolu náklady
= 2.645€

9. Zákon o športe – pripomienkové konanie
Prezident SMF a GS informovali o porade ohľadne nového zákona o športe, z ktorého nám vyplývajú mnohé povinnosti.
Zákon je veľmi komplikovaní a je v pripomienkovom konaní – viď uznesenia RR SMF.
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10. Rôzne:
a) Súdny spor SMF – MX Slovakia
Prezident SMF informoval, že Krajský súd v Trenčíne uzatvoril spor medzi SMF a MX Slovakia v prospech SMF,
avšak ešte nemáme rozsudok.
b) Žiadosť TKV SMF o dotáciu
RR prerokovala žiadosť Ing.Petra Radocziho, predsedu TKV SMF o dotáciu na ošatenia členov TKV. Po diskusii
viceprezidenti SMF za disciplíny odsúhlasili dotácie z prostriedkov svojich disciplín: CPM, EaR, ŠMT po 100€; PD,
Trial a TPM po 50€.
c) Akcia Bikers centra a výstava Autosalónu Prešov
GS informovala RR o pripravovanom Dni motorkárov na letisku v Piešťanoch, ktorého organizátorom je
Bikerscentrum Trnava a v rámci ktorého sa uskutoční i podujatie M SR v šprinte motocyklov. L.Šnegoň inofrmoval, že
na podujatí sa zúčastní i Moto académia CPM. RR odsúhlasila účasť na podujatí v koordinácii športových komisii
ŠMT, CPM a sekretariátu SMF.
Následne RR prerokovala ponuku účasti na výstave Autosalón Prešov. RR odsúhlasila účasť SMF pri minim.
finančných nákladoch – prostredníctvom členov z okolia Prešova – vystavenie motocyklov. Roll-upov atď.

12. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.

V Pov. Bystrici 14.mája 2015

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

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 14.05.2015
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 2015.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 30.04.2015
Stav hospodárenia SMF k 30.4.2015 a finančné krytie činnosti SMF
Vyhodnotenie GZ SMF za rok 2014.
Vyhodnotenie účasti SMF na výstave Motocykel 2015.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č.58/2014 a uznesenia č.5/2015.
Zmenu termínu splnenia uznesenia č.62/2014 do konca mája 2015 a uznesenia č.1/2015 do 20.5.2015.
Uskutočnenie FIM Rally 2016 na Slovensku – Liptovský Trnovec.
Dotáciu TKV z prostriedkov disciplín SMF podľa nasledovného rozpisu: CPM, EaR, ŠMT po 100€; PD,
Trial a TPM po 50€.
e) Účasť SMF na Dni motorkárov v Piešťanoch a na Autosalóne v Prešove pri minimálnych finančných nákladoch.
3.

Riadiaca rad ukladá :

UZNESENIE 15/2015
Pripraviť pre rok 2016 spoluprácu s Power Fest v oblasti šprintu motocyklov a pripraviť návrh jednotných predpisov pre šprint
motocyklov. .
Z: viceprezident pre ŠMT p.Božek
T: VZ ŠMT za rok 2015 a rok 2016
UZNESENIE č.16/2015
V spolupráci s FTVŠ pripraviť školenie trénerov motocyklového športu I. stupňa v období október – december 2015.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.16/2015
Po zodpovedaní sporných otázok v zákone č.1/2014 o organizácii športových podujatí zo strany MŠVVaŠ SR pripraviť
v medzi sezónnom období seminár organizátorov podujatí SMF. O stave príprav informovať na najbližšom zasadnutí RR.
Z: GS
T: október 2015
UZNESENIE č.17/2015
Na októbrové zasadnutie RR SMF pripraviť návrh opatrení pre zvýšenie členskej základne SMF, kde nosnú časť bude tvoriť
nábor v rámci mototuristických podujatí..
Z: športové komisie a GS
T: v texte
UZNESENIE č.18/2015
Uskutočniť stretnutie s novým predsedom lekárskeho výboru SMF za účelom spracovania návrhu aktivít LV SMF.
Z: prezident SMF
T: jún 2015
UZNESENIE č.19/2015
Sledovať prípravu FIM Rally 2016 a spolupracovať s organizátormi pri príprave tohto podujatia. K podujatiu pripraviť
podrobnejšiu správu na októbrové zasadnutie RR SMF.
Z: prezident SMF, p.Božek, GS
T: v texte a október 2015
UZNESENIE č.20/2015
Zverejniť znenie navrhovaného zákona o športe k pripomienkovému konaniu na web stránke SMF.
Z: GS
T: 20.5.2015
UZNESENIE č.21/2015
Sledovať problematiku a vývoj ohľadne návrhu nového zákona o športe.
Z: GS SMF
T: priebežne
UZNESENIE č.22/2015
V koordinácii ŠK ŠMT, CPM a sekretariátu SMF zabezpečiť účasť SMF na podujatí Deň motorkárov v Piešťanoch
a v spolupráci so ŠK TPM zabezpečiť účasť na Autosalóne v Prešove.
Z: ŠK ŠMT, CPM , TPM a GS
T: jún 2015
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