Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 18.10.2016 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 30.09.2016
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2017
Správa o stave členskej základne SMF 2016 a podmienky vystavovania licencií pre rok 2017
Vyhodnotenie športovej sezóny 2016 a príprava sezóny 2017
Vyhodnotenie FIM Rally 2016 Liptovský Mikuláš
Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2016
Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2016
Rôzne.
a) Kongres FIM – Berlín
b) Kandidatúry SMF v medzinárodných štruktúrach FIM a FIM Európa
11. 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, 24-27/2015, 30-35/2015,
02/2016, 05-07/2016
UZNESENIE č 28/2015
Pripraviť poverenie pre organizátorov Rally FIM do ktorých budú zakomponované podmienky FIM a pokračovať
v spolupráci pri príprave tohto svetového podujatia.
Z: prezident , GS a ŠMT
T: februára 2016 a priebežne do termínu konania podujatia
Podujatie sa uskutočnilo – vyhodnotenie viď program rokovania RR SMF.
UZNESENIE č.36/2015
Pre rok 2016 RR odsúhlasila výšku licenčného poplatku člena SMF vo výške 5€ - FAN licencia. Po skončení sezóny 2016
bude uvedená tarifa prehodnotená s ohľadom na predĺženie platnosti licencie člena – viac ako rok.
Z: RR SMF
T: rok 2016 a RR po III.Q 2016
Viď bod 6 rokovania RR – bude prerokované.
UZNESENIE č.03/2016
Zverejniť na web sídle SMF zákonom predpísané údaje a to v termíne do spustenia centrálneho informačného systému v
športe. Z. GS
T: priebežne do spustenia CISvŠ
UZNESENIE č.09 /2016
Zabezpečiť nákup 5ks vysielačiek + 3 nabíjačky v priebehu sezóny 2016. Z: GS
Vysielačky sú objednané, čakáme na ich dodanie.

T: september 2016

UZNESENIE č.12/2016
Zaslať všetkým jazdcom opätovne informáciu ohľadne členskej licencie SMF so zníženým lic. poplatkom 5€.
Z: GS
T: 31.5.2016
UZNESENIE č.13/2016
Zabezpečiť tlač náborového letáčika ohľadne členskej základne, ktorý sa bude distribuovať na jednotlivých podujatiach
SMF + zabezpečiť výrobu roll-upu.
Z: GS
T: 30.6.2016
UZNESENIE č.14/2016ŠK CPM vykonať inšpekciu trate v Kopčanoch a doriešiť otázku vystavenia licencie trate pre
nasledujúce obdobie. Z: ŠK CPM
T: 31.5.2016
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UZNESENIE č.15/2016
Kontaktovať Riders Levice, organizátora FIM Rally 2016 za účelom zaslania tabuľky s počtami prihlásených účastníkov a
krajín a následne po urgovať ešte neprihlásené krajiny. Z. GS a ŠK ŠMT
T: 25.5.2016
UZNESENIE č.16/2016
Zabezpečiť nákup environmentálnych podložiek SMF od firmy EAGLE-ES a zabezpečiť propagáciu možnosti nákupu
týchto podložiek medzi jazdcami.
Z: GS
T: jún 2016

2. Zrušené uznesenia :
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, 3336/2013, 06-07/2014, 34/2014, 51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 02,05,13,15,17-18/2015, 37-38/2016,
1/2016

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. 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
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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 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
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.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 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
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

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.11/2016
Vyvolať rokovanie s MŽP a Lesmi SR ohľadne spolupráce pri zabezpečení našich podujatí v nasledujúcom období.
Z: prezident
T: 31.8.2016
Po prerokovaní RR odsúhlasila predĺženie termínu splnenia uznesenia do 02/2017.
UZNESENIE č.06/2015
Zabezpečiť dopracovanie knihy mapujúcej históriu SMF a pripraviť jej krst.
Z. prezident, viceprezident pre EaR, Trial
T: jún 2016
RR po prerokovaní odsúhlasila zrušenie predmetného uznesenia a prijatie uznesenia nového.
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UZNESENIE č.29/2015
ŠK ŠMT uskutočniť rokovanie s Power Fest ohľadne spolupráce pri podujatiach šprintov v sezóne 2016 a pripraviť
k odsúhlaseniu úpravu NŠP pre šprint motocyklov.
Z: ŠK ŠMT
T: marec 2016
RR odsúhlasila zrušenie uznesenia č.29/2015 a prijatie uznesenia nového.

3. Správa o hospodárení SMF k 30.09.2016
Správa, ktorú sl. Cipciarová k 30.09.2016, bola členom RR SMF predložená písomne a je súčasťou archívneho
materiálu zo zasadnutia RR SMF. Správa bola členom RR odoslaná elektronickou poštou. Viceprezidenti za disciplíny
obdržali elektronickou poštou i prehľadne tabuľky čerpania finan. prostriedkov svojich disciplín, ktoré si odkonzultovali
s ekonómkou SMF. Po prerokovaní čerpania rozpočtových položiek RR odsúhlasila presun fin. prostriedkov medzi
jednotlivými položkami nasledovne:
 z položky Dotácia na semináre presunúť 200€ do položky Účasť na výstave
 z položky Zmeny základných dokladov SMF presunúť 400€ do položky Prevádzka vozidla a z tejto istej položky
Zmeny základných dokladov SMF presunúť ďalších 400€ do položky Kongresy a komisie FIM a FIME, MACEC
RR taktiež odsúhlasila dofinancovanie rozpočtovej položky Večer majstrov z 2000 na 3500€.
4. Informatívna o štátnych dotáciách pre rok 2017
Prezident a GS SMF informovala členov RR o zmenenom systéme štátnej podpory platný od roku 2017.
Oproti minulým rokom sa mení systém financovania športu. Je zavedená tzv. nárokovateľná položka pre uznané národné
športové zväzy. Ako podklady pre výpočet uvedenej nárokovateľnej položky sme museli do 30.9.2016 naplniť informačný
systém v športe a vyplniť tlačivo žiadosti, kde sa uvádzali dosiahnuté výsledky za posledné 4 roky z oficiálnych MS, SP
a ME ( nie EP) a to vždy do 30.9. príslušného roku. Toto nám veľmi skomplikovalo spracovanie tohto materiálu, nakoľko
sme museli ručne dohladávať, ktorý seriál -podujatie bolo v tom príslušnom roku uskutočnené do 30.9.2016. Naše
seriálové podujatia, ktoré napr. mali posledné podujatie seriálu až v októbri sme museli už uvádzať do nasledujúceho
roku. Do uvedených výsledkov ktoré značnou mierou ovplyvňujú výpočet dotácie nám ministerstvo neakceptovalo ani
jeden výsledok z Dakaru, nakoľko Dakar nie je podujatie MS. Podľa posledných informácii z MŠVVaŠ SR by sme na rok
2017 nemali dostať nižšiu dotáciu ako bola základná dotácia v roku 2016. Podľa zákona by mali byť dotácie na
nasledujúci rok zverejnené do konca októbra, avšak dodržanie tohto termínu nevidíme ako reálne. Doposiaľ sme
nedostali odpoveď čiu budú v roku 2017 i účelové dotácie na významné podujatia, skôr to vyzerá tak, že dotácie nebudú.
Podľa výšky dotácie by sme mali priamo my rozhodnúť ktoré podujatie a v akej výške podporíme.
5. Informatívna správa o stave členskej základne k 30.09.2016
2016
2015
172

146

cpm

73

55

akadémia

0

0

vintage
scooter/minimoto/miniGP

63
36

54
37

EaR

322

325

TPM spolu

298

286

mx

203

244

mx d

57

25

ladies

7

0

supermoto

8

7

quad

23

10

Trial

19

14

ŠMT

49

45

PD

12

10

Člen

77

35

Environ.komisár

13

13

Technický komisár

25

23

Riaditeľ/šport.komisár

33

37

CPM spolu
z toho

z toho

4

Traťový komisár

26

25

Medical

2

3

Timekeeping

1

1

Spolu

1049

963

Skutočne

1008

908

Oproti r.2015 nárast členskej základe o 100 členov.
6. Vyhodnotenie športovej sezóny 2016 a príprava sezóny 2017
V danom bode predniesli hodnotiace správy viceprezidenti SMF za jednotlivé disciplíny, ktorí v rámci svojho vystúpenia
predstavili i hlavné úlohy a plány pre sezónu 2016. Následne RR odsúhlasila poradie na prvých troch miestach
v jednotlivých disciplínach, seriáloch a triedach SMF za rok 2016. Prehľad medailových umiestnení je súčasťou archívnej
zápisnice zo zasadnutia RR SMF. Prezident SMF v danom bode poďakoval pp. Šnegoňovi a Božekovi, ktorí tento rok
končia vo funkciách viceprezidentov SMF pre CPM a ŠMT. Ladislav Šnegoň, ktorý oznámil, že končí nie len vo funkcii
viceprezidenta SMF ale ukončuje činnosť klubu Motoclub Lehnice i v Moto akadémii informoval RR, že získaný majetok
akadémie chce darovať SMF. Jedna sa o majetok, ktorý bol zakúpený i s pomocou dotácii zo SMF a FIM a je to majetok
v hodnote viac ako 30.000€. Pred prevedením majetku musí preveriť s účtovníčkou systém darovania a tento majetok –
motocykle, prilby, kombinézy pripraviť k oficiálnemu prevzatiu tak, aby slúžil ďalej mládeži.
Následne RR prerokovala návrh manuálu pre vystavovanie licencií SMF pre rok 2017, ktorý bol členom RR odoslaný
v obežníku SMF č.2/2016. Postupne sa do manuálu budú dopĺňať chýbajúce údaje, resp. opravné údaje odbržané od
jednotlivých disciplín SMF. Prvé schválené sadzby licenčných poplatkov 2017:
LICENCIE ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV A OSTATNÉ LICENCIE SMF :
Typ licencie
Sadzba 2016
Návrh 2017
Člen SMF – disciplíny
5,5,Technický komisár
40,40,Environmen.komisár (2 roky)
50,50,Traťový komisár (3 roky )
30,30,Rozhodca - PD, Trial (3 roky)
30,30,Riadiťeľ/ŠK (3 roky)
60,60,Tréner (3 roky)
10,15,Hl. usporiadateľ/bezp.managér
10,Usporiadateľ
5,Časomeračská licencia SMF
50,50,Manažér
20.20,Tímová licencia (býv.sponzorská)*
20,20,Výrobca, predajca
50,50,Motoklub (platná na 3 roky)
60,60,Press/foto licencia (2roky)
30,30,Lic.trate SMF - platnosť 1 rok
40,40,Lic.trate SMF - platnosť 3 roky
100,100,Poplatok FIM, resp. Poplatok FIM, resp.
Licencie činovníkov FIM, UEM
FIM Európa + 10%
FIM Európa + 10%

VÝŠKA MANIPULAČNÝCH POPLATKOV PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK :
Typ poplatku
Release – súhlas s vystavením licencie inou federáciou
Jednorázové štartovacie povolenie
Vystavenie duplikátu licencie
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - celoročné
Poistenie liečeb. nákladov v zahraničí –CPM lic. B a mládež
Zápis do kalendára SMF (vrátane poistenie podujatia)
Podujatia FIM + FIM Európa + AAC

Poplatok 2016

2017 návrh

20,5,10,74,TBA*

25,5,10,74,TBA

100,-

TBA,-
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MM SR + M SR + voľné podujatia – 2 a viac dňové
MM SR + M SR + RP + voľné medzinárodné – 1 deň
MM SR Trial, CPM mládeže, Scooter, supermoto, voľné PD
Poplatky disciplín:
Typ licencie
CPM
Cestné preteky
Motocyklov
TPM – motokros
- supermoto

TRIAL

EaR – enduro a rally
PD – plochá dráha
ŠMT - mototuristika

Typ licencie
A:
B:
A: mládež (scooter,mini moto)
A: vintage
A:
B:
A medzinárodná:
B: národná so ŠP
B národná
A:
B:
A: žiaci, ženy
B: žiaci, ženy
A:
B:
A:
B:
Mototuristika a šprint
Junior a senior (od 70 r.)
Spolujazdec

60,40,30,Popl./€ do
31.12.2015
100,00
70,00
40,00
50,00
70,00
40,00
70,00
50,00
40,00
60,00
30,00
30,00
15,00
80,00
40,00
60,00
30,00
40,00
10,00
20,00

TBA,TBA,TBA,Popl./€ od
01.01.2016
110,00
80,00
50,00
60,00
80,00
50,00
80,00
60,00
50,00
70,00
40,00
35,00
20,00
90,00
50,00
70,00
40,00
40,00
10,00
20,00

Var. symbol

20161

20162
201622

20163

20164
20165
20166

7. Vyhodnotenie FIM Rally 2016 Liptovský Mikuláš
Podujatie na zasadnutie RR SMF vyhodnotil prezident SMF a následne viceprezident SMF pre ŠMT p. Božek. Obaja
kladne zhodnotili priebeh tohto svetového podujatia a vyzdvihli spoluprácu s mestom Liptovský Mikuláš, VÚC Žilina
a organizujúcim klubom Riders Levice. GS na zasadnutí prečítala hodnotiacu správu od prezidenta JURY FIM p.
Zamanu, ktorý taktiež hodnotil kladne priebeh podujatia.
V rozpočtových položkách SMF bola na prezentáciu počas Rally FIM odsúhlasená suma 1.000€, avšak RR prerokovala
predloženú tabuľku nákladov na uvedené podujatie a odsúhlasila dofinancovanie predmetnej rozpočtovej položky o 700€.
Rely FIM - zasad. OV 2x

139,96

Prívesky, perá + potlač pre účastn.

918,96

Plakety - Rely FIM - Adamčík-ďakov.

1200ks

45

CBS-maľované mapy- tašky JURY

89,7

Roll-Upy

71,64

Ruksaky 33 ks - delegáti za krajiny

247,5

Stolové vlajky 30 ks

194,96

Samolepky-Angyalová

12

Parkovné

5

polokošela, tričko+potlač /rely FIM/

60,1
1.784,82

8. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2016
Termíny VZ disciplín SMF za rok 2016:
12/13.11.2016 CPM – Šamorín
19.11.2016
Trail - Banská Bystrica
20.11.2016
MX - Považská Bystrica
04.12.2016
EaR - Valčianská dolina
10.12.2016
ŠMT – Ružomberok
11.12.2016
PD – Žarnovica
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Na základe nižšie uvedeného prehľadu platnosti mandátov volených členov ŠK sa voľby uskutočnia na VZ CPM a ŠMT.
PREHĽAD VOLENÝCH MANDÁTOV ŠK SMF :
Disciplína

funkcia

CPM

viceprezident

MOTOKROS

TRIAL

ENDURO

PL. DRAHA

MOTOTURIST.

meno

zvolený na VZ za r.

mandát na roky

Ladislav Šnegoň

2013

2014-2016

člen

Martin Čermák

2015

2016-2018

člen

Peter Šurina

2015

2016-2018

viceprezident

Ľuboš Loffler

2015

2016-2018

člen

Mariana Garčárová

2015

2016-2018

člen

Martin Stanko

2015

2016-2018

viceprezident

Ivan Dedina

2014

2015-2017

člen

Juraj Gura

2014

2015-2017

člen

Andrej Bálint

2014

2015-2017

viceprezident

Peter Lazar

2014

2015-2017

člen

Peter Radoczi

2014

2015-2017

člen

Štefan Svitko

2014

2015-2017

viceprezdient

Jakub Zliechovec

2014

2015-2017

člen

Ľuboš Šmondrk

2014

2015-2017

člen

Patrik Búri

2015

2016-2018

viceprezident

Albín Božek

2013

2014-2016

člen

Peter Maga

2013

2014-2016

člen

Tobolár Vladimír

2015

2016-2018

9. Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov majstrovských tried športovej sezóny 2016
Obdobne ako v roku 2015 sa večer majstrov SMF 2016 uskutoční v Púchove a to 17.12.2016 , kde budú dekorovaní len
víťazi majstrovských tried. Tak ako minulý rok navrhujeme uskutočniť vyhlasovanie formou sedenia v sále i s programom.
Predpokladaný počet účastníkov 170. RR SMF následne prerokovala návrh na ocenenie jubilantov a príp. partnerov
podujatia, zoznam bude doplnený a odoslaný na odsúhlasenie a prípadné doplnenie konferenčne.
Rozpočet:
Prenájom
Večera 170 x 11€
Kapustnica + chlebíček 170 x2,70
Minerálka, víno stoly + prípitok
poháre/plakety
moderátor
DJ + ozvučenie
Výzdoba a hostesky
kultúrny program
Celkom
Príjem: vstupenky cca 70 x 25€ =
Rozp. položka
Reklama
Tombola

450€
1.870€ ?? v riešení
459€
600€
1.200€ ???
350€
300€
200€
2.500€ - v riešení Cmorík + Pavlíková
7.929€
1.750€
3.500€
2.000€
500€
7.750€

( doprovod)
( navýšené o 1500€)
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10. Rôzne:
a) Kongres FIM – Berlín, 25.-28.11.2016
Tohtoročný kongres FIM spojený so slávnostným večerom vyhlasovania majstrov sveta sa uskutoční tento rok v dňoch
25.-28.11.2016 v Berlíne. Súčasťou programu je i mimoriadne zasadnutie GZ FIM Európa, ktoré sa uskutoční v piatok
25.11.2016 popoludní. Z uvedeného dôvodu sme boli nútený zrušiť cestu do Berlína letecky ( letenky v rozumných
cenách boli len piatok –nedeľa s odletom v piatok večer, t.j. nestihli by sme mimoriadne GZ FIME) a do Berlína
pocestujeme autom. Z uvedeného hľadiska sme ponúkli účasť na tomto podujatí FIM i ďalším členom RR, avšak
vzhľadom na skutočnosť, že FIM obmedzila účasť zástupcov jednotlivých federácii na slávnostnom večeri na 4 osoby,
kontaktovali sme viceprezidenta SMF pre EaR a PD ( uvedené disciplíny organizujú v r.2017 medzinárodné podujatia
FIM a FIM Európa) s ponukou účasti na „FIM gala dinery“.
Rozpočet účasti:
Ubytovanie: 2/1 66€x3noci x2 izby=
1/2 85€x3noci x 1 izba=
PHM – auto + poplatky =
Diéty: 45€x 3dní x 4 osoby =
SPOLU

396€
255€
400€
540€
1.591€

b) Kandidatúry SMF v medzinárodných štruktúrach FIM a FIM Európa:
GS infomovala členov RR o nových kandidatúrach zástupcov SMF v medzinárodných štruktúrach:
- FIM lekárska komisia - MUDr. Jusko: RR odsúhlasila s tým, že na základe žiadosti menovaného nebude SMF
znášať náklady na jeho účasť na zasadnutiach predmetnej
- viceprezidentovi SMF pre PD Ing. Zliechovcovi bola ponúknuté členstvo v speedway komisii FIM alebo FIM
Európa,
- riadne členstvo Tomáša Pavlovčíka v MX komisii FIM Európa.
Vzhľadom na finančné náklady členstva v FIM štruktúrach preferujeme členstvo v komisiách FIM Európa, avšak najskôr
musí adept byť pozorovateľom a tí nemajú nárok na dotáciu 300€ na každé zo zasadnutí. Uvedené kandodatúry boli
odoslané a budeme sledovať s akou úspešnosťou budú riešené.
c) Jesenné zasadnutie komisii FIM - koncom októbra 2016 sa uskutoční zasadnutie MX komisie FIME, kde máme ako
pozorovateľa Tomáša Pavlovčíka. Následne sa 5.11.2016 uskutoční zasadnutie komisie EaR a vintage FIME z našimi
zástupcami – Sás, Baláž Peter. Environmentálna komisia ešte nemá stanovený termín zasadnutia komisie – Pavol
Šinský. Okrem Pavločíka dostávame na každého člena ŠK dotáciu za každé zasadnutie vo výške 300€, t.j. v danej výške
budú pp. Sásovi a Balážovi preplatené náklady účasti na komisiách. Na pozorovateľov dotácie nedostávame. .
d) Platnosť licencii FIM – činovníci na medzinárodných podujatiach:
Platné licencie
Disciplína

Meno

Platné do

Timekeeping

Šimon Štancel

2017

Road Racing

Miloš Baláž

2018

Road Racing

Antonín Malaník

2018

Road Racing

Peter Šurina

2018

Road Racing

Tibor Uher

2018

Enduro

Pavol Sás

2017

Enviro

Pavol Šinský

2017

Medical

Igor Krupa

2017

Medical

Andreas Jusko

2018

Motocross

Tomáš Pavlovčík

2017

Tourism

Petúr Krasznai

2017

Track racing

Jakub Zliechovec

2018
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Licencie s končiacou platnosťou k 31.12.2016
Disciplína

Meno

Road racing

Imrich Puha

Road racing

Peter Kevický

Technical

Juraj Macko

Technical

Peter Radoczi

Tourism

Albín Božek

e) Účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne 17.12. 2016.
Vzhľadom na skutočnosť, že termín tohtoročného festivalu neolymp.športov je v termíne konania nášho večera majstrov
neplánujeme sa podujatia zúčastniť vo väčšom rozsahu. Preveríme možnosť prezentácie činnosti SMF prostredníctvom
malej expozície s umiestnením 1 motocykla a umiestnením propagačného materiálu – nábor členskej základne.
14. Ukončenie.
Na záver prezident SMF poďakoval prítomným členom RR za aktívnu prácu jednak počas zasadnutia RR, ale i počas
celej športovej sezóny 2016.

Považská Bystrica 18.10.2016

Zapísala: Mgr.Tatiana Kašlíková, v.r.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 18.10.2016
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 MŠVVaŠ SR pre rok 2017.
Informatívnu správu o stave členskej základne SMF 2016.
Správa viceprezidentov SMF za disciplíny o priebehu športovej sezóny 2016.
Vyhodnotenie FIM Rally 2016.
Rozpočet večera majstrov SMF za rok 2016.
Rozpočet účasti zástupcov SMF na kongrese FIM v Berlíne.
Prehľad platnosti FIM licencií činovníkov SMF.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č. 06/2015, 29/2015
Predĺženie platnosti uznesenia č. 11/2016 do 2/2017.
Správu o hospodárení SMF k 30.09.2016.
Inzercia v knihe Motorky na Slovenských cestách vo výške 352€ - pred odoslaním objednávky bol tento
výdavok odsúhlasený s členmi RR konferenčne.
Odmeny pracovníkom sekretariátu SMF za 3Q/2016 a to vo výške po 150€.
Presun fin. prostriedkov medzi rozpočtov. položkami: z položky Dotácia na semináre presunúť 200€ do
položky Účasť na výstave; z položky Zmeny základných dokladov SMF presunúť 400€ do položky
Prevádzka vozidla a z tejto istej položky Zmeny základných dokladov SMF presunúť ďalších 400€ do položky
Kongresy a komisie FIM a FIME, MACEC.
Dofinancovanie rozpočtovej položky Večer majstrov z 2000€ na 3500€.
Výsledky jednotlivých disciplín, seriálov a tried SMF sezóny 2016.
Podmienky pre vystavovanie licencií SMF pre rok 2017.
Dofinancovanie rozpočtovej položky Prezentácia SMF na Rally FIM z 1000€ na 1700€.
Účasť zástupcov SMF v komisiách FIME na jesenných zasadnutiach komisii s preplatením nákladov.

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

3. Riadiaca rad ukladá :
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
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
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
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
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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
UZNESENIE č.23/2016
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prerokovať výsledky predložených kandidatúr členov SMF do medzinárodných
orgánov FIM a FIM Európa. Taktiež preveriť na sekretariáte FIME možnosť zaradenia T. Pavlovčíka za riadneho
člena MX komisie FIME.
Z: GS
T: v texte a 31.10.2016
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

Považská Bystrica 18.10.2016

Zapísala: Mgr.Tatiana Kašlíková, v.r.
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