Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 19.08.2014 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o stave hospodárenia SMF k 31.07.2014 a prehodnotenie finanč. krytia činnosti SMF 2014.
Správa o stave členskej základne SMF 2014 k 14.8.2014
Športová sezóna SMF 2014 v jednotlivých disciplínach
Informatívna správa o účasti SMF na kongrese FIM-E Krakov (PL)
Aplikácia nového zákona 1/2014 O Organizácii športových podujatí - informatívna z MV SR
Účasť SMF na jesennom kongrese FIM v Jereze de la Frontena (Španielsko)
Príprava „Večera majstrov SMF“ za rok 2014
Rôzne
a/ Návrh zmluvy o spolupráci so spoločnosťou NFA, a.s.
b/ Licencia + zlavová karta pre členov SMF 2015 – príprava
c/ Informácia o vývoji súdneho sporu s MX Slovakia
d/ Účasť členov FIME komisií a FIM komisie endura na jesenných zasadnutiach
e/ Prerokovanie vyradenia nefunkčnému majetku SMF
f/ Prerokovanie nešportového správania TK Juraja Macka na podujatí ME -Šenkvice
11. Ukončenie.

1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík. V úvode v mene RR SMF pogratuloval Ing.Zliechovcovi,
viceprezidentovi SMF za PD, ktorý vstúpil do stavu manželského.
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, 2-5/2014,
8,10,12/2014, 12-24/2014

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: 15.6. 2014
GS informovala, že v zmysle uznesenia sme sa na sekretariáte zrušil od mája mobilný internet Orange, s dvoma mob.
číslami sme prešli do O2, zrušili sme od júla/2014 IP Office na pevnej linke a je v platnosti len jednu anal. tel. linku
s pripojením na internet. Následne GS predložila RR k nahliadnutiu prehľad nákladov na telefóny sekretariátu za uplynulé
obdobie roku 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 SM, ktorí sa nezúčastnili Večera majstrov do poslať plaketu i s poďakovaním.
Z: GS a sekretariát SMF
T: 15.5.2014
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
GS predložila RR na prerokovanie úpravu niektorých položiek rozpočtových položiek a to na základe čerpania
k 31.7.2014. RR uvedený návrh jednohlasne odsúhlasila Celkový objem rozpočtových položiek 2014 je po
odsúhlasených úpravách nižší o 310€ a oproti roku 2013 je rozpočtový budget nižší o sumu 6.464,82€.Viď uznesenie
RR.
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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
Nové vyúčtovanie Večera majstrov bolo členom RR odoslané v júni 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
Prezident SMF informoval RR o priebehu seminára na ktorom za SMF vystúpil.
UZNESENIE č.33/2014
Spracovať grafický vývoj členskej základne SMF za posledných 10 rokov pri zohľadnení veku členov .
Z: GS
T: 10.6.2014
Grafický prehľad bol spracovaný a bol odoslaný členom RR. RR berie uvedený materiál na vedomie.

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
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
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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
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.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: priebežne
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 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
GS informovala o ukončení pracovného pomeru Z.Kostelansku, ktorá bola na sekretariáte SMF zamestnaná na projekt
z úradu práce. Na základe platnosti tohto projektu sme museli miesto do konca programu, t.j. do konca októbra 2014
preobsadiť. Na základe uvedeného bola na 4 mesiace zamestnaná Monika Jantová s platom 420€/mesačne brutto.
V opačnom prípade by sme museli vrátiť celú dotáciu na uvedené pracovné miesto. Na základe dohody so Z.
Cipciarovou, ktorá nastúpila 20.7.2014 na MD, bude uzatvorená DVP . Dohoda bude uzatvorená po dohode a od
závislosti od situácie Z.Cipciarovej po porode. Jej pracovné miesto nebude do konca roku preobsadené. Náklady na
DVP budú hradené z rozpočtovej položky Dohody.
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
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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.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
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.34/2014
Venovať zvýšenú pozornosť zdravotnému zabezpečeniu podujatí zaradených do kalendára SMF v zmysle platných
predpisov.
Z: ŠK SMF
T: trval
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: 30.6.2014
Po prerokovaní problémov so spracovaním podkladov za EaR a trial RR odsúhlasila predĺženie platnosti uvedeného
uznesenia do 30.9.2014.
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: 30.6.2014
RR odsúhlasila predĺženie platnosti uvedeného uznesenia do 30.9.2014.
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: 30.6.2014
Na základe informácie z VÚC a na základe viacnásobnej urgencie sa prijatie čakáme na stanovenie termínu prijatia. RR
odsúhlasila predĺžiť platnosť tohto uznesenia do 15.9.2014
UZNESENIE 25/2014
V spolupráci s ACCR, PZM a FTVŠ pripraviť návrh náhradných termínov školenia trénerov, ktorý bude prerokovaný so
ŠK SMF. Z: GS
T: 15. jún 2014
Vzhľadom na prázdniny žiadosť o predĺženie termínu do 31.8.2014- uskutočnenie seminára predbežne prerokované na I.
polovicu októbra 2014. Oslovili sme telefonicky ACCR a PZM s ponukou účasti na seminári. Zatiaľ prejavili záujem len
z ACCR, s PZM sme v rokovaní. RR odsúhlasila predĺžiť platnosť uznesenia do 30.9.2014.

3. Správa o hospodárení SMF k 31.07.2014 a prehodnotenie finanč. krytia činnosti SMF 2014.
Správa, ktorú spracovala ekonómka SMF k 31.07.2014 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 31.07.2014 a návrh finančného krytia činnosti SMF na rok 2014 (úprava na základe odsúhlasených úprav rozpočtových
položiek). GS taktiež predložila členom RR prehľad uzatvorených zmluvu a poverení k dátumu zasadnutia RR SMF.
Tento prehľad zmlúv a poverení je zverejnený aj na web stránke SMF.
4. Správa o stave členskej základne SMF k 14.8.2014
CPM spolu
z toho cpm

159
67

akadémia

0

vintage

50

scooter/minimoto/miniGP

42

4

EaR

338

TPM spolu

324

z toho mx

281

mx d

23

supermoto

9

quad

11
Trial

16

ŠMT

43

PD

6

Člen

38

Environ.komisár

14

Technický komisár

18

Riaditeľ/šport.komisár

45

Flag marshal

0

Medical

2

Timekeeping

1

Spolu vyst.licencii

1002

Skutočne

945

Následne GS prediskutovala s viceprezidentami niektoré otázky ohľadne žiadostí o licencie 2014 – neuhradené poplatky,
chýbajúce údaje do žiadostí a pod.
5. Športová sezóna 2014 v jednotlivých disciplínach
V úvode uvedeného bodu rokovania RR generálny sekretár predložil na kontrolu prehľad obdržaných hlásení zo
športových podujatí SMF 2014 ku dňu zasadnutia RR SMF. Následne predniesli správy o priebehu športovej sezóny
2014 jednotliví viceprezidenti SMF za disciplíny:
EaR – p. Lazar informoval o priebehu súť.ročníka 2014 v rámci podujatí MM SR, SP a pohára SMF. Kalendár bol zatiaľ
dodržaný čo do počtu podujatí, bola jedna zmena za zrušené enduro v Čelkovej Lehote a pravdepodobne dôjde k zmene
termínu podujatia v Morovne. Taktiež bude zmena miesta konania MM SR v country crosse dvojíc, miesto Liptovského
Petra sa šampionát v závere sezóny (18.10) uskutoční v Brezne, kde sa uskutoční i vyhlásenie sezóny 2014. Na
uskutočnených podujatiach sa zaznamenala účasť v priemere viac ako 200 jazdcov i keď tento počet dopĺňajú jazdci tzv.
regionálneho pohára, t.j. s jedno rázovou licenciou. V oblasti ŠR nie sú výsledky dobré. Jazdci síce štartujú vo väčšom
počte v ME, ale v priebežnom poradí nie sú na popredných miestach.
PD – p. Zliechovec informoval o uskutočnených podujatiach i o účasti M.Vaculíka v ME. V Žarnovici sa snažia veľmi
aktívne pracovať s mládežou čoho dôkazom je 3 odchovancov Speedway clubu do pretekov doma i v zahraničí . Pre rok
2015 sa nežiadali ME, ale chceli by v Žarnovici zorganizovať podujatie MS juniorov. Následne poukázal na nové pravidlá
FIM ohľadne životnosti nafukovacích mantinelov a povinnosti !kevralových kombinéz pre juniorov – viď uznesenie.
ŠMT – p. Božek informoval ú časti SMF na relly FIM vo Fínsku a o pripravovanej účasti na FIM motocampe
v Portugalsku. Tento rok sa podujatia FIM Meritum nezúčastnil nikto. Taktiež informoval o problémoch s uskutočnením
seriálu M SR v šprinte motocyklov - Levice boli pre nepriaznivé počasie zrušené a už nasledujúci víkend sa uskutoční
podujatie ½ šprintu v Jasenove.
CPM – p. Šnegoň informoval o uskutočnených podujatiach disciplíny CPM, kde je veľkým partnerom SMF spoločnosť
Slovakiaracing, s.r.o. , kde sa buduje profesionálny tím ľudí, ktorí by sa mali i v budúcnosti venovať organizácii podujatí
rýchlostných motocyklov, nakoľko podpísali kontrakt s Alpe Adriou na nasledujúcich 5 rokov. I tento rok bol zaznamenaný
pokles jazdcov na podujatiach čo je priamym odrazom zvýšených nákladov na cestovanie, techniku a pod.
Pokles jazdcov je zaznamenaný i v disciplíne Scooter, kde sa už teraz hľadá možné riešenie do budúcnosti. Veľmi
úspešne sa konajú podujatia v triedach PW50, Mini GP. Prevádzkovanie Moto akadémie a uskutočnenie seriálu
v spolupráci s Maďarskou federáciou sa osvedčilo. Seriál sa nejde spolu s ČR, tí idú vlastnou cestou. L. Šnegoň
skonštatoval, že to čo sa robí v disciplíne CPM s mládežou sa nerobí nikde v Európe a poukázal na neodvrátiteľnú
skutočnosť, že bez práve s mládežou to nepôjde ďalej ani v jednej disciplíne SMF. V súvislosti s tým informoval o novom
okruhu pre mládež v Bratislave, ktorú prevádzkuje M. Čermák. V spolupráci s ostatnými federáciami sa pripravuje nový
návrh činnosti práce s mládežou. Taktiež informoval o úspechoch M. Bulíka v seriálu ADAC a o jeho rokovaniach
s Dornou ohľadne spolupráce a podpory.
TPM – p.Löffler informoval o uskutočnených 5-tich podujatiach seriálu MM SR, kde už bude len záverečné podujatie
v Beckove. Informoval RR o problémoch na podujatí vo Veľkých Uhericach, kde organizátor nezabezpečil polievanie trate
a hrozilo zrušenie podujatia. V rámci RP je zaznamená dobrá účasť jazdcov, v priemere 150 na podujatie, avšak
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problémy sú v prístupe niektorých organizátorov, ktorí nerešpektujú predpísané nariadenia a to hlavne v otázke
zdravotného zabezpečenia - Ješková Ves. Problém je i v zaradení 6-tich tried v jednom dni , zvažujú sa tréningy
v sobotu, bolo by to kludnejšie a hlavne bezpečnejšie. Bohužiaľ motokrosové podujatia nám spadajú do hoby podujatí
a výkonnostný šport je v motokrose zaznamenáva klesajúci charakter. Do budúcnosti sa bude musieť riešiť situácia
s triedou MX50 a prípadná spolupráca s jazdcov „pitbikove“. V rámci ŠR sa zúčastníme MS juniorov v Belgicku, ME
družstiev v Pacove(ČR). ŠK zvažuje účasť na MS družstiev v Kegumse na konci augusta 2014.
TRIAL – p.Kollár informoval, že nebude kandidovať n nasledujúce volebné obdobie na funkciu viceprezidenta SMF pre
trial. Disciplína trial prežíva veľkú krízu, nie je jazdcov a ani organizátorov, ktorí by chceli preteky pripraviť. Problémy sú aj
v susednej ČR, kde nám bol zrušený pretek v Boskoviciach – ŠK hľadá riešenie. Rozširujú sa tzv. gulášové preteky tzv.
free trialu, kde bývy cca do 20 jazdcov. ŠK sa pokúsi osloviť p. Janošku s možnosťou uskutočnenia náhradného
podujatia za Boskovice v Kysuckom Novom Meste.
6. Informatívna správa o účasti SMF na kongrese FIM-E Krakov (PL)
Kongres FIME sa uskutočnil v dňoch 3.-6.7.2014 v Krakove v Poľsku. Na kongrese bol za prezidenta FIME zvolený
Wolfgang Srb z Rakúska – bližšie info o priebehu kongresu predniesol na RR prezident SMF.
Kongresu sa za SMF zúčastnili: Peter Smižík, Mgr.Tatiana Kašlíková, Ing. Pavol Šinský ( environm. komisia ), Peter
Baláž ( komisia vintage), Ing.Pavol Sás ( enduro komisia).
Vyúčtovanie:
Doprava – PHM
Diéty – 5 osôb
Ubytovanie + parkovné
Výdaj celkom

plán
150€
555€
434€
1.139€

skutočnosť
147,82€
434,74€
541,12€
1.123,68€

Z FIME bude naša účasť dofinancová dotáciami pre členov komisii vo výške 300€ x 3 os. = 900€
Po pripísaní uvedenej dotácie budú skutočné náklady účasti SMF na kongrese 223,68€ ( z rozpočtovej položky kongresy
a komisie ).
7. Aplikácia nového zákona 1/2014 O Organizácii športových podujatí - informatívna z MV SR
GS informovala RR o zahájení účinnosti uvedeného zákona a o informácii z MŠVVaS SR ohľadne toho, že sa pripravujú
termíny prvých školení. Viac informácii a ani avizovaný metodický materiál nám nedošiel a preto je potrebné situáciu
naďalej sledovať, aby sme mohli pripraviť školenia k zákonu pred novým súťažným ročníkom. Taktiež treba zistiť bližšie
podrobnosti k prípadnému získaniu akreditácie pre organizáciu školení usporiadateľov a bezpečnostných managérov.
Viď uznesenie RR SMF.
8. Účasť SMF na jesennom kongrese FIM v Jereze de la Frontena (Španielsko)
Jesenný kongres FIM na ktorom sa uskutoční voľba prezidenta FIM spojená s „Gala Ceremony“ sa tento rok uskutoční
v dňoch 22.-23.11.2014 v Španielsku – Jerez de la Frontena. FIM poslal zatiaľ len program podujatia s tým, že bližšie
informácie k ubytovaniu a ponuke transferu spracujú v najbližších dňoch. Rokujú s lokálnou cestovnou agentúrou za
účelom spracovania ponuky dopravy do miesta konania GZ. Vzhľadom na voľby je naša účasť v Jereze nutná. RR
odsúhlasila za SMF účasť prezidenta a GS, pričom sa musí brať do úvahy výška zostávajúcich fin. prostriedkov
v rozpočtovej položke Kongres. Do termínu kongresu FIM musíme nahlásiť i kandidátov za členov komisii FIM, avšak
upozorňujeme, že FIM neposkytuje dotácie pre členov. RR odsúhlasila i na ďalšie volebné obdobie za SMF nahlásiť
dvoch kandidátov a to P.Lazar EaR a P. Radoczi TKV. MUDr. Petriščák písomne svoju kandidatúru do lekárskeho
výboru FIM na nasledujúce obdobie pre pracovnú vyťaženosť odmietol. Viď uznesenie RR SMF.
9. Príprava „Večera majstrov SMF“ za rok 2014
RR prerokuje návrh zabezpečenia vyhodnotenia sezóny 2014 formou dekorovania len víťazov majstrovských tried.
Danou problematikou sa RR zaoberala i na svojom predchádzajúcom zasadnutí .
10. Rôzne:
a/ Návrh zmluvy o spolupráci so spoločnosťou NFA, a.s.

Prezident a GS prednesie informáciu ohľadne uskutočneného rokovania so spoločnosťou NFA ohľadne
poisťovania a výhod pre SMF. Avizovaná účasť zástupcov spoločnosti bola z pracovných dôvodov zrušená a preto
RR SMF schválila presunúť uvedený bod rokovania na najbližšie zasadnutie RR SMF.
b/ Licencia + zľavová karta pre členov SMF 2015 – príprava

GS prednesie RR návrh zahájenia rokovaní s prípadnými partnermi SMF v oblasti poskytovania zliav pre
držiteľov licencie člena SMF od roku 2015 s tým, že by došlo k zmene grafiky licencie. RR návrh berie na vedomie
a bude sa uvedenou problematikou zaoberať pri príprave nového súťažného ročníka.
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c/ Informácia o vývoji súdneho sporu s MX Slovakia

Prezident SMF bude informovať ohľadne situácie ohľadne súdneho sporu so spoločnosťou MX Slovakia. SMF
súd na okresnej úrovni vyhrala, navrhovateľ MX Slovakia sa odvolal na krajský súd, kde bude SMF zastupovať
nový právny zástupca a to renomovaná advokátska kancelária KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o.
Bratislava, čo je pobočka pražskej kancelárie KŠD Legál JUDr. J. Štovíčka, viceprezidenta FIME. Uvedená advok.
kancelária sa venuje športovému právu a zastupuje Český i Slovenský olympijský výbor a taktiež ACCR.
S kanceláriou sme spracovali stanovisko k odvolaniu a čakáme na vyjadrenie krajského súdu v Trenčíne. RR berie
informáciu na vedomie a bude celú situáciu ohľadne kauzy sledovať.
d/ Účasť členov FIME komisií a FIM komisie endura na jesenných zasadnutiach

Na kongrese FIME bolo prerokované i nové zloženie komisii FIME, ktorých zasadnutia sa uskutočnia na prelome
októbra/novembra 2014. Z našich troch zástupcov ( Sás, Baláž, Šinský) by mali byť všetci traja potvrdení i na
nasledujúce obdobie, t.j. musia sa zúčastniť rokovaní s tým, že na ich účasť FIME poskytuje dotáciu 300€/os. Do
uvedenej výšky budeme riešiť i refundáciu nákladov, avšak GS upozornila na to, že dotácie budú poskytnuté až
koncom roka ( obdobne ako za účasť na kongrese 900€). Čo sa týka zasadnutia ŠK EaR FIM, kde je členom P.
Lazar – zasadnutie sa koná 12.-14.9.2014 v Lyone a na návrh p. Lazara sa bude letenka na uvedené zasadnutie
menovanému hradiť z prostriedkov EaR – vzhľadom na fin. situáciu v rozpočtových položkách.
e/ Prerokovanie vyradenia nefunkčnému majetku SMF

Vzhľadom na odchod Z. Cipciarovej na MD sme uskutočnili inventarizáciu majetku SMF, ktorý sa na SMF
eviduje od roku 1994. Značná časť majetku, ktorý v OZ nepodlieha účtovnému odpisovaniu je už nefunkčná, resp.
nepoužiteľná a preto RR odsúhlasila tento majetok oficiálne vyradiť z majetku. RR návrh odsúhlasila, zoznam
vyradeného majetku je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
f/ Prerokovanie nešportového správania TK Juraja Macka na podujatí ME –Šenkvice
RR prerokovala nešportové správanie tech.komisára Juraja Macka na podujatí ME v motokrose v Śenkviciach, kde
došlo k slovnej urážke člensky ŠK TPM p.Garačarovej. GS informovala RR, že uvedený incident bol i z ďalšími
problémami počas sezóny 2014 už riešený medzi ŠK TPM a technickým výborom SMF. Ďalej GS informovala RR
o písomnom ospravedlnení p. Macka, ktoré doručil na sekretariát SMF. RR po prerokovaní odsúhlasila udeliť
p. Mackovi výstrahu – v prípade opakovania uvedeného nešportového správania bude p.Mackovi odňatá licencia
technického komisára SMF a bude vylúčení zo SMF. Viď uznesenie RR SMF.

11. Ukončenie
Na záver rokovania RR prezident SMF p.Smižík poďakoval členom RR za aktívnu prácu počas sezóny 2014
a končiaceho zasadnutia.

V Považská. Bystrici 19.augusta 2014

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

overil: Ladislav Šnegoň, v. r.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 19.08.2014
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 31.7.2014.
Prehľad členskej základne SMF k 14.8.2014.
Grafický prehľad vývoja členskej základne SMF za posledných 10 rokov pri zohľadnený veku členov.
Zmenu právneho zástupcu v kauze SMF – MX Slovakia.
Úhradu letenky pre P. Lazara na zasadnutie enduro komisie FIM z prostriedkov EaR.

2. Riadiaca rada schvaľuje :
a) Úpravu výšky nasledovných rozpočtových položiek činnosti SMF ( nová výška) : Mzdy a odvody 29.500€,
Večer majstrov 640€, účtovníctvo 2.040€, stravné - príspevok 1.600€, účasť na výstave Motocykel 1.000€,
úroky MŠ SR 20€, sociálny fond 200€. Celková výška rozpočtových položiek je po úprave 66.136,28€
b) RR odsúhlasila mzdu 420€ brutto pre Moniku Jantovú na obdobie júl -august 2014.
c) RR odsúhlasila uzatvorenie DVP s p. Cipciarovou počas jej MD.
d) Vyskladanie odmeny pre Z. Cipciarovú – odchod na MD, ktorá pracuje na SMF od roku 1995 z prostriedkov
ŠK nasledovne: CPM, TPM, EaR, ŠMT po 200€ a Trial a PD po 100€.
e) Predĺženie uznesenia č. 06/2014, 07/2014, 25/2014 do 30.9.2014 a uznesenia č.09/2014 do 15.9.2014.
f) Správu o hospodárení SMF k 31.7.2014.
g) Vyradenie nefunkčného majetku SMF podľa odsúhlaseného zoznamu, ktorý je súčasťou archívnej zápisnice
zo zasadnutia RR SMF.
h) Vyúčtovanie účasti zástupcov SMF na kongrese FIME v Krakowe ( bod 6. Zápisnice RR SMF).
i) Účasť prezidenta a GS na jesennom kongrese FIM v Jereze (Spa) podľa pokynov FIM.
j) RR odsúhlasila kandidatúru Petra Lazara za člena enduro komisie FIM a Petra Radocziho za člena
technického výboru FIM pre nasledujúce 4-ročné obdobie.
k) Overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR – p. Ladislava Šnegoňa.
3. Riadiaca rad ukladá :
UZNESENIE 35/2014
V spolupráci s Úradom práce soc.vecí a rodiny hľadať možnosti riešenia personálnej otázky na sekretariáte
SMF. GS bude RR na najbližšom zasadnutí RR o vývoji situácie informovať.
Z: GS
T: do konca roka 2014
UZNESENIE 36/2014
RR V spolupráci s komisiami SMF do 30.9.2014 dopracovať sporné žiadosti o vystavenie licencie SMF –
doplniť chýbajúce údaje, doplatky, preplatky atď.
Z: sekretariát SMF
T: v texte.
UZNESENIE č.37/2014
Do najbližšieho zasadnutia získať podmienky získania akreditácie pre školenie usporiadateľov a bezpečnostných managérov na športových podujatiach v zmysle nového zákona 1/2014.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
UZNESENIE č.38/2014
Na zasadnutí RR SMF za III.Q predložiť na prerokovanie rozpočet účasti prezidenta a GS na jesennom
kongrese FIM v Španielsku.
Z: GS
T: RR za III.Q 2014
UZNESENENIE č.39/2014
Preveriť otázku licencii „Flack“ maršálov pre CPM.
Z: L. Šnegoň
T: 31.8.2014
UZNESENIE č.40/2014
RR SMF odsúhlasila uskutočnenie večera majstrov SMF za rok 2014 28.11 alebo 5.12.2014 s tým, že na
podujatí budú ocenení len víťazi jednotlivých seriálov MM SR a M SR. GS preverí možnosti
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uskutočnenia tohto podujatia – návrh termínu a miesta. Uvedený návrh termínu a miesta konferenčne prerokuje
s členmi RR SMF do 30.9.2014. Na najbližšie zasadnutie RR pripraví návrh finančného zabezpečenia tohto
podujatia.
Z: GS
T: v texte

UZNESENIE č. 41/2014
Prerokovať so spoločnosťou NFA prezentáciu prípadnej spolupráce na niektorom z nasledujúcich zasadnutí RR
SMF. Z: prezidenta a GS
T: 30.9.2014
UZNESENIE č.42/2014
Spracovať na odsúhlasenie nový grafický vizuál licencie SMF, ktorá bude slúžiť i ako zlavová karta u partnerov
SMF – predajne, hotely atď.
Z: GS
T: november 2014
UZNESENIE č.43/2014
Spracovať ponukový materiál pre potenciálnych partnerov SMF v oblasti poskytovania zliav pre členov SMF na
základe licencie SMF. Tento materiál rozposlať členom RR SMF.
Z: GS
T: 31.10.2014
UZNESENIE č.44/2014
Na najbližšom zasadnutí RR prerokovať koncepciu postupu pri oslovovaní partnerov SMF – licencia ako
zlavová
karta. T: GS
T: v texte
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.46/2014
RR udeľuje Jurajovi Mackovi výstrahu – v prípade opakovania sa nešportového správania bude p. Mackovi
odňatá licencia technického komisára SMF a bude vylúčení zo SMF. O uvedenom rozhodnutí bude menovaný
informovaný zo sekretariátu SMF písomne.
Z: Juraj Macko a GS
T: trvalý a 31.8.2014
UZNESENIE č.47/2014
Opätovne osloviť Petra Osúcha a Kamila Somorovského za účelom dopracovania podkladov za trial a enduro
do pripravovanej publikácie o SMF. Z: prezident SMF
T: 30.9.2014
UZNESENIE č.48/2014
Do najbližšej športovej sezóny pripraviť ponuku pre možné poistenie voľných podujatí, ktoré by boli zapísané do
kalendára SMF.
Z: prezident a GS SMF
T: 31.12.2014
UZNESENIE č.49/2014
Uskutočniť stretnutie zo zástupcami jazdcov „pitbike“ s ponukou zaradenia uvedenej disciplíny motocyklového
športu pod motokros SMF.
Z: viceprezident SMF pre TPM a GS
T: 31.12.2014
UZNESENIE č.50/2014
Pred zahájením športovej sezóny 2015 prerokovať systém a spôsob vyplácania delegovaných činovníkov SMF,
pričom návrh ŠK TPM je na jednej strane zvýšiť profesionalitu delegovaných činovníkov a na strane druhej
zvýšiť vyplácanie náhrad.
Z: RR SMF
T: január 2015
UZNESENIE č.51/2014
Pripraviť prostredníctvom web stránky SMF prehľad možnosti tréningov na motokrosových okruhoch u nás.
Z: GS
T: september 2014
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UZNESENIE č.52/2014
Uskutočniť rokovanie s novým prezidentom SAMŠ ohľadne spolupráce v nasledujúcom období.
Z: prezident SMF
T: október 2014
UZNESENIE č.53/2014
Iniciovať s okolitými federáciami rokovanie ohľadne spolupráce pri organizácii spoločných majstrovských
podujatí disciplíny trial. Z: GS a viceprezident SMF pre Trial
T: 31.12.2014
UZNESENIE č.54/2014
Písomne preveriť na FIM výklad nového predpisu ohľadne životnosti nafukovacích mantinelov
a povinnosti mať „kevralové“ kombinézy pre plochú dráhu ( cca 1000€ jedna kombinéza).
Z: GS a viceprezident SMF pre PD
T: september 2014
UZNESENIE č.55/2014
Do najbližšej RR SMF pripraviť metodický materiál koncepcie práce s mládežou vo veku 6-12 rokov po
jednotlivých komisiách.
Z: viceprezidenti SMF za disciplíny
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Považská Bystrica 19.08. 2014

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

overil: Ladislav Šnegoň, v .r.
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