Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 25.02.2016 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.
11.
12.

Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o hospodárení SMF k 31.12.2015.
Správa o dotáciách MŠVVaŠ 2016 a návrh rozpočtu SMF 2016
Zákon č.440/2015 Z.z. O športe a jej aplikácia na podmienky SMF
Organizačná príprava GZ SMF
Vyhodnotenie „večera majstrov SMF“ za rok 2016
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2015
Príprava šport. sezóny 2016 – kalendár, delegovaní činovníci, zmluvy – poverenia, poistenie
Rally FIM 2016
Účasť SMF na výstave Motocykel 2016
Rôzne.
a) GZ MACEC – neúčasť SMF – návrh podujatí SMF do kalendára MACEC 2016sonálne otázky sekretariátu
13. 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, 44,45,46,47-50/2014,52-54,56,59/2014, 62-68/2014,
01,04/2015,7-12/2015,14,17,19-23/2015, 24,26/2015
UZNESENIE č.25/2015
Pred prípravou súťažného ročníka 2016 uskutočniť jednanie na úrovni MŽP SR a poľovníckeho zväzu za účelom predchádzania
problémom pri schvaľovaní oficiálnych motocyklových podujatí.
Z: prezident a GS SMF
T: november 2015
Prezident SMF informoval o stave tohto rokovania podá prezident SMF a o príprave spoločného memoranda. Uznesenie sa bude
sledovať – viď uznesenie.
UZNESENIE č.30/2015
Uskutočniť rokovania ohľadne spolupráce pri organizácii podujatí kros quad v sezóne 2016.
Z: ŠK TPM
T: januára 2016
Na zasadnutí RR informoval p. Löffléra o snahe uskutočniť rokovanie s protistranou, ktorá však nemala záujem o spoluprácu.
UZNESENIE č.31/2015
V termíne do 22.11.2015 podať na MŠVVaŠ SR projekty na dotácie pre rok 2016 do ktorých budú zapracované i požiadavky
jednotlivých disciplín – infraštruktúra v oblasti štátnej reprezentácie.
Z: GS
T: v texte
Projekty boli podané a zmluva o dotácie je podpísaná – viď samostatný bod rokovania RR.
UZNESENIE č.32/2015
Organizačnej zabezpečiť priebeh Večera majstrov SMF 2015 podľa odsúhlasených podmienok, ktorý sa uskutoční v Púchove
28.11.2015. Z. prezident, a GS SMF
T: v texte
Viď samostatný bod rokovania RR SMF.
UZNESENIE č.33/2015
Sledovať semináre FIM EaR, CPM a Lekárske za účelom účasti členov SMF pre zabezpečenie sezóny 2016. O termínoch informovať
príslušné športové komisie, ktoré sú zodpovedné za prihlásenie prípadných účastníkov za SMF.
Z: GS a sekretariát SMF
T: marec 2016
Sekretariát SMF prihlásil členov SMF na semináre disciplín PD a CPM + MUDr. Jusko na lekársky seminár – v danej problematike
upozorňujeme na uznesenie č. 05/2012.
RR v zmysle uvedeného seminára odsúhlasuje náklady na účasť na seminároch členov výborov SMF – MUDr. Jusko – seminár
v Nemecku: poplatok za seminár 150€ + licencia FIM cca 135€ = 285€ .
UZNESENIE č.34/2015
Zabezpečiť účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne a poslať návrh na ocenenie športovcov v rámci vyhodnotenia najlepších
športovcov neolympijských športov za rok 2015.
Z: ŠK a GS
T: 5.12. a 31.10.2015
GS a viceprezident SMF pre PD p. Zliechovec informovali o našej účasti na uvedenej výstave.
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UZNESENIE č.35/2015
Na najbližšom zasadnutí prerokovať vyúčtovanie účasti SMF na ISDE 2015 v Košiciach.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
RR prerokovala predmetné vyúčtovanie a správu berie na vedomie.
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
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, 02,05,13,15-18/2015

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
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

2

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.27/2015
V spolupráci s predsedom LKV SMF pripraviť materiál k zdravotnému zabezpečeniu podujatí SMF v sezóne 2016
Z: sekretariát a predseda LKV
T: februára 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
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.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
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

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.06/2015
Zabezpečiť dopracovanie knihy mapujúcej históriu SMF a pripraviť jej krst .
Z: prezident, viceprezident pre EaR a Trial SMF
T: december 2015
Nakoľko doposiaľ nemáme materiál od disciplíny EaR a Trial, RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do 30.6.2016.
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: december 2015
Na žiadosť viceprezidenta SMF pre ŠMT RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do marca 2016.
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3. Správa o hospodárení SMF k 31.12.2015
Správa, ktorú sl. Cipciarová k 31.12.2015, je predložená v rokovacom materiály písomne a bližšie
informácie podá GS. Prehľady jednotlivých disciplín boli odoslané vopred ku kontrole.
Podľa správy je hospodársky výsledok SMF za rok 2015 kladný – 14.742,95.
4. Správa o dotáciách MŠVVaŠ 2016 a návrh rozpočtu 2016.
Vzhľadom na schválený zákon o športe 440/2015, ktorý je v účinnosti od 1.1.2016 boli pre rok 2016 podávané
projekty už do 20.11.2015, aby sa mohli dotácie na rok 2016 odsúhlasiť ešte podľa starých kritérií. Celková dotácia na rok
2016 je vo výške 150.340€ z čoho je účelovo zaviazaných 45.540€. Z uvedeného vyplýva, že v základnom balíku na ŠR
a talentovanú mládež sme dostali dotáciu vo výške 104.800. V roku 2015 sme dostali v danej oblasti dotáciu 94.900€, ale
v tom bola dotácia 20.000 na ISDE, t.j. balík ŠR a TM bola vo výške 74.900 = pre rok 2016 je daná dotácia navýšená
o 29.900€.Na základe uvedeného RR schválila pre percentuálne prerozdelenie medzi disciplíny SMF budget navýšiť na
sumu 40.000€. Súčasne RR po diskusii schválila percentuálne prerozdelenie uvedeného budgetu:

rok 2013

CPM 22%

TPM 30%

EaR 31%

Trial 9%

PD 8%

ŠMT 0%

fin.objem 30.000
rok 2014
fin.objem 25.000

6.600 €
CPM 22%
5.500€

9.000 €
TPM 29%
7.250€

9.300 €
EaR 30%
7.500€

2.700 €
Trial 9%
2.250€

2.400 €
PD 8%
2.000€

0€
ŠMT 2%
500 €

rok 2015
fin.objem 25.000
Rok 2016
Fin.objem 40.000

CPM 22%
5.500€
CPM 22%
8.800€

TPM 29%
7.250€
TPM 30%
12.000€

EaR 31%
7.750€
EaR 30%
12.000€

Trial 8%
2.000
Trial 8%
3.200€

PD 8%
2.000
PD 8%
3.200€

ŠMT 2%
500 €
ŠMT 2%
800€

RR v danom bode odsúhlasila i finančné ocenenie Vladimíra Kothaya a Michala Búlika za medailové umiestnenia
v sezóne 2015, ktorí nesplnili kritéria MŠVVaŠ SR pre finančné ocenenie za dosiahnutý výsledok. RR odsúhlasila
fin.ocenenie pre KOthaya vo výške 400 a Búlika 200€.
Následne RR prerokovala a schválila návrh rozpočtových položiek činnosti SMF, ktorý bol spracovaný s ohľadom na
úlohy SMF roku 2016 – viď príloha – bližšie vysvetlenie a zdôvodnenie jednotlivých položiek podala GS..
V danom bode predložila GS RR na prerokovanie i otázku personálneho obsadenia sekretariátu SMF a úpravu miezd
pracovníčok sekretariátu SMF. Po prerokovaní RR odsúhlasila zvýšenie základných platov pracovníčok sekretariátu SMF
pp. Kašlíkovej a Lovíškovej o 50€ a taktiež úpravu DVP sl. Cipciarovej o 50€ s účinnosťou od 1.2.2016
RR odsúhlasila predĺženie pracovného pomeru sl. Patrície Saganovej do konca roka 2016 s platom 460€/mesačne
v hrubom s tým, že do konca mája 2016 budeme na uvedené miesto dostávať príspevok z ÚPSVaR na základe
schváleného projektu podpory zamestnanosti. RR taktiež odsúhlasila prémie vo výške max.10%. a to podľa splnených
pracovných povinností.
5. Zákon č.440/2015 Z.z. o športe a jej aplikácia na podmienky SMF
Zákon O športe bol odoslaný členom RR v obežníku 1/2016 a RR na zasadnutí prerokovala jednotlivé časti a paragrafy
tohto zákona, ktorým sa bude zaoberať po celý rok 2016 a hlavne v prechodnom období do 30.6.2016.
6. Organizačná príprava GZ SMF 2015
V súvislosti s novým zákonom č.440/2015 Z.z. RR odsúhlasila uskutočniť GZ SMF až po príprave nového znenia stanov
SMF v zmysle ustanovení tohto zákona a podľa metodického usmernenia MŠVVaŠ SR. Dané rozhodnutie sekretariát
SMF oznámi delegátom GZ SMF prostredníctvom e-mailovej pošty.

7. Vyhodnotenie „večera majstrov SMF“ za rok 2015
Podujatie sa uskutočnilo v DK Púchov dňa 28.11.2015 za účasti 157 osôb / z pôvodne nahlásených 176 osôb 19
neprišlo/, z čoho bolo 50 osôb platiacich. RR po prerokovaní schválila vyúčtovanie večera majstrov 2015, pričom oproti
rozpočtu sme sumu prekročili o 50,79€ čo je prijateľné.

8. Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2015
Prezident informoval RR o priebehu jednotlivých VZ a RR prerokovala prehľad účasti spracovaný sekretariátom SMF. RR
berie informáciu o priebehu VZ disciplín SMF za rok 2015 na vedomie.
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Priebeh valných zhromaždení ŠK SMF za r. 2015
Športová komisia

Termín

Počet prítom/
hlas. právo

Voľby (člen/viceprezident ŠK)

CPM

5.12.2015

38/28

M.Čermák a P.Šurina - členovia

TPM

21.11.2015

50/42

Ľuboš Loffler - viceprez.; M.Garčárová a
M.Stanko - členovia

EaR

12.12.2015

30/25

-

PD

13.12.2015

11/9

Patrik Búri - člen

Trial

31.10.2015

15/12

-

Mototuristika

12.12.2015

31/23

Vladimír Tobolár - člen

9. Príprava špor. sezóny 2016 – kalendár, delegovaní činovníci, zmluvy – poverenia, poistenie
RR prerokovala predložený kalendár podujatí SMF 2016 spracovaný na základe obdržaných návrhov od ŠK – kalendár
pod disciplínach. GS a prezident SMF upozornili na dôležitosť uzatvorenia poverení- zmlúv, do ktorých budú
zakomponované i ustanovenia nového zákona č440/2015 Z.z. GS pri danej problematike informovala o pripravovanom
seminári k implementácii zákona č.440/2015 do praxe, ktorý sa uskutočni v sobotu 12.3.2016 – na výstave Motocykle
2016, na ktorý budú pozvaní zástupcovia všetkých organizátorských klubov a organizácii z kalendára SMF
V oblasti poistenia RR berie na vedomie zvýšenie poistenie liečebných nákladov v zahraničí zo 60€ na 74€ a to hlavne
z dôvodu väčšieho množstva poistných plnení za posledne dva roky. Pôvodne bola požadovaná suma zo strany Union
vyššia, avšak na základe rokovaní bola dohodnutá uvedená suma .
10. Rally FIM 2016
V danom bode informoval viceprezident SMF pre ŠMT o stave prípravy tohto svetového stretnutia mototuristov. Danú
informáciu doplnil i prezident SMF, ktorý informoval o pripravovanom spoločnom stretnutí na MÚ v Liptovskom Mikuláši.
RR berie na vedomie informáciu o stave prípravy Rally FIM 2016.
11. Príprava účasti SMF na výstave motocykel 2015.
RR prerokovala účasť na výstave Motocykel 2016, kde máme rovnakú plochu ako v predchádzajúcom roku - hala B2,
stánok č.31 o rozlohe 80m2:
MOTOCYKEL 2016 -Incheba Bratislava 10.-13.03.2016
streda 09.3.2016

štvrtok 10.03.2016

piatok 11.03.2016

sobota 14.03.2014

od 14,00

príprava expozície SMF

do 20,00

dovoz motocyklov do expozície

9,00-17,00

Výstavný čas – prezentácia činnosti SMF v expozícii

9,00-12,00

Novinársky deň

11,00

Tlačový briefing – sezóna SMF 2016 a Rally FIM 2016

9,00-19,00

Výstavný čas - prezentácia činnosti SMF v expozícii

14,00
a 16,00

Ukážky jazdeckých zručnosti reprezentanta SR v triale
Vladimíra Kothaya ?????

Pred halou A- ako v r.2015

od 7,00

Stavba trate Junior moto ukážky

Pred halou A- ako v r.2015

9,00 – 19,00

Výstavný čas – propagácia činnosti SMF v expozícii

od 9,30

Junior moto akadémia – ukážky a možnosť jazdenia pre
mladých adeptov – voľné jazdy

Pred halou A

10,00-15,00

Seminár Uplatnenie zákona o športe v praxi + školenie
organizátorov podujatí SMF

Expo CLub

V expozícii SMF
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nedeľa 20.03.2011

9,00-17,00

Výstavný čas

12. Rôzne:
a) GZ MACEC 2016 – Bielorusko.
Vzhľadom na to, že GZ MACEC je zvolané do Bieloruska v termíne uskutočnenia výstavy Motocykel 2016,
RR odsúhlasila nezúčastniť sa tohto zasadnutia s tým, že pripomienky a návrh podujatí do kalendára budú
sekretariátom SMF odoslané elektronicky.
b) Prehľad členskej základne SMF k 22.2.2016

Stav členskej základne SMF ku 22.2.2016
CPM spolu
z toho

cpm
akadémia
vintage

73
28
0
36

scooter/minimoto/miniGP

9

EaR
TPM spolu
z toho

mx
mx d
supermoto
quad
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Traťový komisár
Medical
Timekeeping
Spolu
Skutočne

189
199
166
22
1
10
11
29
1
21
13
2
23
25
1
1
588
568

c) Zasadnutie CTI FIM – Radoczi
Na základe predloženia GS riadiaca rada odsúhlasila refundáciu nákladov na letenku pre Petra Radocziho za účasť na
zasadnutí technickej komisie FIM v Anglickom Rugby. RR odsúhlasila preplatenie týchto nákladov vo výške. 277,04€
letenka + 190,96€ ubytovanie = 468€.
13. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.
V Pov. Bystrici 25.februára 2016
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

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

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.
Predložený kalendár SMF pre rok 2016.
Vyúčtovanie nákladov na ISDE 2015 v Košiciach.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 31.12.2015
Zákona č.440/2015 Z.z. O športe ....
Vyhodnotenie“ večera majstrov SMF“ za rok 2015.
Informáciu o priebehu VZ disciplín SMF za rok 2015.
Zvýšenie výšky poistenia liečebných nákladov v zahraničí na 74€.

2.
a)
b)
c)
d)

Riadiaca rada schvaľuje :
Refundáciu nákladov účasti MUDr. Juska na seminári FIM: poplatok za seminár 150€ + licencia FIM cca 135€ = 285€ .
Zmenu termínu splnenia uznesenia č.06/2015 do 30.6.2016 a uznesenia č.29/2015 do marca 2016.
Správu o hospodárení SMF k 31.12.2015.
Percent. prerozdelenie dotácie budgetu 40.000€ na rok 2016 a to podľa kľúča: CPM 22%, TPM 30%, EaR 30%, Trial 8%,
PD8%, ŠMT 2%.
e) Finančné ocenenie výsledkov 2015: Vladimír Kothay 400€ a Michal Búlik 200€.
f) Rozpočtové položky činnosti SMF uvedené v prílohe tejto zápisnice.
g) Vyúčtovanie „večera majstrov“ SMF 2015.
h) Zvýšenie základných platov pracovníčok sekretariátu SMF a odmeny prezidenta SMF o 50€ s účinnosťou od 1.2.2016.
i) Predĺženie pracovnej zmluvy Patrície Saganovej do konca roka 2016 s platom 460€ brutto s prípadnou 10% prémiou,
podľa pracovných úloh v danom mesiaci.
j) Refundáciu nákladov účasti Petra Radocziho na zasadnutí technickej komisie FIM v Rugby vo výške 468€
3. Riadiaca rad ukladá :
UZNESENIE č. 01/2016
Dopracovať memorandum s poľovníckou komorou ohľadne spolupráce v sezóne 2016.
Z: prezident SMF
T: apríl 2016
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
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 materiále.
Z: GS
T: priebežne rok 2016
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
Pov. Bystrica 25.02.2016

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