Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 24.05.2016 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 30.04.2016
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2016
Informatívna správa o stave členskej základne k 15.05.2016
Športová sezóna 2016 – priebeh do 24.5.2016 a príprava Rally FIM
Organizačná príprava GZ SMF – 16.júna 2016
Účasť SMF na výstave Motocykel 2016
Účasť SMF na kongrese FIM Európa
Rôzne.
a) Žiadosť predsedu LV MUDr. Juska o členstvo v lekárskej komisii FIM a viceprezidenta SMF
pre PD Ing. Zliechovca v komisii PD 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, 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,
08-12/2014, 14-24/2014, 25-27/2014, 29-33/2014, 35-43/2014, 44,45,46,47-50/2014,52-54,56,57,59/2014, 62-68/2014,
01,04/2015, 7-12/2015,14,17,19-23/2015, 24-27/2015, 30-35/2015

UZNESENIE č.02/2016
Sledovať metodické materiáli z MŠVVaŠ SR k novému zákonu č.440/2015 a následne pripraviť návrh úprav stanov
a rokovacieho poriadku SMF.
Z: GS
T: do 30.6.2016 príprava GZ
UZNESENIE č. 05/2016
Informovať delegátov GZ SMF o preložení termínu uskutočnenia GZ SMF za rok 2015 a to až po príprave úprav Stanov SMF
v zmysle zákona č.440/2015.
Z: GS a sekretariát SMF
T: 29.02.2016
UZNESENIE č.06/2016
Kontaktovať SACR ohľadne spolupráce pri príprave propagačného materiálu o Slovensku pre účastníkov Rally FIM.
Z. GS
T: marec 2016
UZNESENIE č.07/2016
Spracovať kalendár podujatí SMF zaradených do kalendára MACEC a tento odoslať na sekretariát MACEC pred konaním GZ
MACEC v Bielorusku.
Z: sekretariát SMF a GS
T: 10.3.2016

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, 33-36/2013, 0607/2014, 34/2014, 51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 02,05,13,15,17-18/2015

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
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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
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
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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
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
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.04/2016
Na web stránke SMF zverejniť nové zákony týkajúce sa športu a následne všetky obdržané metodické materiáli.
Z: GS
T: priebežne rok 2016

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.37/2016
Uskutočniť rokovania s organizátormi moto zrazov na Slovensku za účelom zaradenia nimi organizovaných podujatí do kalendára ŠMT
podujatí SMF. Z: ŠK ŠMT
T: marec 2016
RR uvedené uznesenie zrušila a prijala k danej problematike uznesenie nové.
UZNESENIE č.38/2015
Pripraviť nákup 10-12 ks vysielačiek pre potreby SMF s čiastočným pokrytím nákladov zo subvencie FIM 2500€.
Z: GS
T: marec 2016
RR uvedené uznesenie zrušila a prijala k danej problematike uznesenie nové.
UZNESENIE č. 01/2016
Dopracovať memorandum s poľovníckou komorou ohľadne spolupráce v sezóne 2016.
Z: prezident SMF
T: v apríl 2016
RR uvedené uznesenie zrušila a prijala k danej problematike uznesenie nové.

3. Správa o hospodárení SMF k 30.04.2016
Správa, ktorú sl. Cipciarová spracovala k 30.04.2016 dostali členovia RR v rokovacom materiáli a bližšie informácie
k správe predniesla na RR GS. Prehľady čerpania finančných prostriedkov jednotlivých komisií boli ekonómkou SMF
prerokované vopred. V danom bode GS požiadala o odsúhlasenie úpravy správy o hospodárení k 31.12.2016, kde sa
do nákladov za VM pripočíta suma 280,72€, t.j. i konečný súčet rozpočtových položiek sa mení, t.j. dôjde i k oprave
k 30.4.2016, kde sa upraví prenos zostatku z roku 2016
4. Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2016
Prezident SMF a GS informovala Riadiacu radu o tom, že oproti predchádzajúcemu zasadnutiu RR sa výška dotácii
pre rok 2016 nezmenila, t.j. 150.340€. Taktiež sa nepodarilo vyriešiť ani dofinancovanie umiestnenia Miroslava Ševelu na
ME 2015. Z uvedeného vyplýva, že finančné krytie činnosti SMF odsúhlasené na zasadnutí RR SMF dňa 25.2.2016 platí
i naďalej.
5. Informatívna správa o stave členskej základne k 15.05.2016

z toho

z toho

CPM spolu
cpm
akadémia
vintage
scooter/minimoto/miniGP
EaR
TPM spolu
mx
mx d
ladies
supermoto

149
62
0
53
34
311
283
220
37
7
8
3

quad
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Traťový komisár
Medical
Timekeeping
Spolu
Skutočne
Rok 2015

11
17
35
10
54
13
24
33
26
2
1
958
917
908

6. Športová sezóna 2016 – priebeh do 24.5.2016 a príprava Rally FIM
V danom bode predniesli svoje hodnotiace správy viceprezidenti SMF pre jednotlivé disciplíny SMF:
Jakub Zliechovec, viceprezident SMF pre PD – informoval o prípravách na MM SR open, taktiež predniesol informáciu
o plánovaných štartoch M. Vaculíka v sezóne 2016 ako i ďalších jazdcov PD.
Ivan Dedina, viceprezident SMF pre Trial – informoval o prvom podujatí tohtoročného seriálu MM SR, ktoré sa konalo
v Rakúsku a taktiež predniesol informáciu o ďalších pripravovaných podujatiach sezóny 2016.
Peter Lazar, viceprezident SMF pre EaR – informoval o účasti na dvoch podujatiach ME enduro a o už uskutočnených
podujatiach seriálu MM SR MAXXIS – v Lišove sa išlo len skrátené enduro, zrušenie Cinobane pre problémy
s povoleniami a náhrada v Brezne. Taktiež informoval o prípravách účasti na tohtoročnej ISDE 2016.
Ľuboš Löffler, viceprezident SMF pre TPM – informoval o kalendári podujatí pre rok 2016 a o už uskutočnených
podujatiach, následne informoval o nepridelení podujatia Širokému, nakoľko im nevyhivuje termín, ako náhradu vybavujú
Vislanku. Zhodnotil uskutočnené podujatie MM SR na Myjave, kde bola 1/3 českých jazdcov a taktiež informoval, že
tohtoročný seriál bude mať len 4 podujatia pre problémy s termínmi. Kriticky sa vyjadril k ME v Šenkviciach, nakoľko len
vďaka českým jazdcom to malo úroveň. V oblasti ŠR informoval o prípravách účasti tímu na motokrose národov
v Taliansku a taktiež MS juniorov v Rusku.
Ladislav Šnegoň, viceprezident SMF pre CPM – informoval o prebiehajúcich seriáloch seniorov a mládeže, ktorý sa robí
v spolupráci s MAMS a ACCR, Problém nastáva s triedou ME 300, ktorá mala ísť v rámci AAC, avšak pre malý záujem
sa tento rok nepôjde. Následne informoval o štarte Maco racing teamu v Le Mans a o štarte Michala Búlika v španielskom
majstráku – ako príprava pre štart v Moto3. Je to team, ktorý má i vlastnú školu, t.j. je to veľká príležitosť pre tohto
talentovaného jazdca. Následne otvoril otázku žiadosti Kopčan o vystavenie licencie trate pre vintage i rýchle motorky
s čím ŠK CPM nesúhlasí, súhlasí len s licenciou na vintage – RR prijala k danej problematike uznesenie.
Albín Božek, viceprezident SMF pre ŠMT – informoval o pripravovaných 5-tich podujatiach šprintov, následne informoval
o stave príprav FIM rally 2016, kde sa očakáva účasť okolo 1100 účastníkov z 26-tich krajín. P.Božek informoval o staev
príprav zo strany organizátora Riders Levice – viď uznesenie RR SMF.
7. Organizačná príprava GZ SMF – 16. Júna 2016
Vzhľadom na zákon č.440/2016 je potrebné uskutočniť GZ do konca júna 2016. RR odsúhlasila vzhľadom
k prebiehajúcej športovej sezóne uskutočniť GZ SMF vo štvrtok 16.6.2016. Miesto konania GZ Púchov.
Program GZ SMF:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF.
2. Voľba pracovných komisií / mandátovej, volebnej a návrhovej/
3. Správa mandátovej komisie GZ
4. Správa o činnosti SMF za rok 2015
5. Správa o hospodárení SMF za rok 2015
6. Správa revíznej komisie SMF
7. Rámcový plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2016
8. Návrh úpravy stanov, rokovacieho a disciplinárního poriadku SMF
9. Voľba predsedu revíznej komisie - kontrolóra SMF
10. Prestávka
11. Správa volebnej komisie.
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
14. Ukončenie
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Následne RR prerokovala návrh plánu činnosti SMF pre rok 2016 a návrh rozpočtu 2016, ktorý bude predložený na GZ
SMF. Taktiež bola prerokovaná kandidatúra Ing.Petra Turányiho za predsedu revíznej komisie SMF a súčasne
kontrolóra SMF v zmysle nového zákona o športe – viď uznesenie RR SMF.
8. Účasť SMF na výstave Motocykel 2016
I tento rok sa SMF zúčastnilo výstavy Motocykel 2016 - expozícia v hale B2, stánok č.31. V rámci podujatia sa uskutočnil
tlačový briefing k sezóne 2016 a taktiež seminár Implementácia zákona č.440/2016 do praxe, ktorý sme organizovali
v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou a bol značným prínosom k objasneniu princípu nového zíkona o športe
a zákona č.1/2014 o organizácii športových podujatí. Následne RR odsúhlasila náklady na pokrytie účasti SMF na
výstave s tým, že bolo odsúhlasené i navýšenie rozpočtovej položky Motocykle 2016 o sumu 281,07€, t.j. z plánovanej
výšky 1300€ na sumu 1581,07
9. Účasť SMF na kongrese FIM Európa
Tohtoročný kongres FIM Európa sa uskutoční v dňoch 29.6.-3.7.2016 v Grécku – Kavala. Z dôvodu Rally FIM sa
kongresu nezúčastní prezident a GS. Výprava SMF: Pavol Sás, člen komisie EaR, Peter Baláž – člen komisie vintage,
Pavol Šinský – člen environmentálnej komisie a Tomáš Pavlovčík, komisia MX, pozorovateľ. RR na zasadnutí
prerokovala dva návrhu rozpočtu účasti v Kavale a odsúhlasila návrh z lacnejším ubytovaním vo výške 2.467€:
Náklady pri lete z Viedne do Kavaly – pobyt 30.6.-3.7.2016 (1x z Budapešti + 3x z Viedne)
Ubytovanie: 66€x3 noci x2 izby=
396€
Ubytovanie 1osoba x 1 noc x 66=
66€
Letenky Wie-Kavala=326x3
898€
1 letenka BU-Thessal.
103€
Auto Wie + parkovanie
200€ ( je to rovnaké ako v Budapešti)
Diéty: 42€x5dníx1osoby+42€x4dnix3osoby
714€
Sás – doprava Budapešť
90€
SPOLU
2.467€
10. Rôzne:
a) Žiadosť predsedu LV MUDr. Juska o členstvo v lekárskej komisii FIM a viceprezidenta SMF pre PD Ing. Zliechovca
v komisii PD FIM Európa.
GS informovala RR kandidatúrach do medzinárodných motocyklových štruktúr MUDr. Jusko informoval, že
v prípade prijatia jeho kandidatúry za člena lekárskej komisie FIM nebude od SMF žiadať refundáciu nákladov
účasti na zasadnutiach tejto komisie. V prípade prijatia kandidatúry p. Zliechovca do komisie PD FIME mu budú
vyplácané náklady na príslušné zasadnutia komisie vo výške dotácie z FIME, t.j. 300€/zasadnutie.
b) Nákup environmentálnych podložiek – RR prerokovala a odsúhlasila cenový návrh nákupu environmentálnych
podložiek od firmy EAGLE-ES: minim.odber 150ks v cene 11,71 = celkom 1756,50€
11. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík poďakoval prítomným za konštruktívnu účasť na zasadnutí RR SMF.
V Pov. Bystrici 20.mája 2016
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 20.05.2016
1.
a)
b)
c)
d)

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 2016.
Informatívnu správu o stave členskej základne SMF k 15.5.2016.
Správa viceprezidentov SMF za disciplíny o priebehu športovej sezóny 2016 ku dňu zasadnutia 20.5.2016.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č. 37/2016, 38/2016 a 1/2016
Správu o hospodárení SMF k 31.12.2015.
Úpravu prenosu zostatku z roku 2016 podľa 3. tejto zápisnice.
Termín uskutočnenia GZ SMF na 16.6.2016 v Púchove, následne RR odsúhlasila program rokovania GZ SMF za rok 2015,
návrh plánu činnosti a rozpočtu SMF pre rok 2016 – viď bod 7. zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
e) Kandidatúru Ing. P. Turányiho za predsedu revíznej komisie SMF a kontrolóra SMF. Voľba bude prebiehať na GZ SMF.
f) Vyúčtovanie účasti SMF na výstave Motocykel 2016 s celkovou výškou nákladov 1581,07€.
g) Rozpočet účasti SMF na kongrese FIM Európa v Kavale – bod 9. rokovania RR SMF.
h) Kandidatúru predsedu LV MUDr. Juska za člena lekárskej komisii FIM a viceprezidenta SMF pre PD Ing. Zliechovca
za člena komisii PD FIM Európa.
i) Nákup 150 ks environ. podložiek od firmy EAGLE-ES v celkovej sume 1.756,50€.

3.

Riadiaca rad ukladá :

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.09 /2016
Zabezpečiť nákup 5ks vysielačiek + 3 nabíjačky v priebehu sezóny 2016.
Z: GS
T: september 2016
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
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
UZNESENIE č.12/2016
Zaslať všetkým jazdcom opätovne informáciu ohľadne členskej licencie SMF so zníženým lic. poplatkom.
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.14/2016
ŠK CPM vykonať inšpekciu trate v Kopčanoch a doriešiť otázku vystavenia licencie trate pre nasledujúce obdobie.
Z: ŠK CPM
T: 31.5.2016
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

6

