Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 26.10.2015 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o hospodárení SMF k 30.09.2015
4. Projekty na dotácie z MŠVVaŠ SR pre rok 2016
5. Správa o stave členskej základne SMF 2015 a podmienky vystavovania licencií pre rok 2016
6. Vyhodnotenie športovej sezóny 2015 a príprava sezóny 2016
7. Vyhodnotenie ISDE 2015
8. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2015
9. Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2015
10. Rôzne.
a) Účasť na seminároch FIM – platnosť licencií

b) Účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne 5.12. 2015a návrh na vyhlásenie najlepších
športovcov neolympijských športov
11. Ukončenie
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík, ktorý ospravedlnil p.Dedinu, viceprezidenta SMF pre trial,
ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
1-4/2007,6-12/2007,16/2007,18-30/2007,34-38/2007,40-43/2007,45-48/2007; 1-2/2008,4-8/2008,10-16/2008,18-32/2008,3438/2008,40-43/2008,45-46/2008,49/2008; 1/2009, 3-8/2009, 10-22/2009, 24/2009, 26/2009, 28-32/2009, 34/2009, 36-38/2009;
02-09/2010, 10-19/2010, 21-22/2010, 23-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011,
41-47/2011, 50-51/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3433/2012,43/2012, 45-49/2012, 50-53/2012,02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37/2013, 38-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014,
08-12/2014, 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,
01,04/2015,7-11/2015,14,20,22/2015
UZNESENIE č.12/2015
V spolupráci s novým predsedu LV SMF z aktivovať činnosť lekárskeho výboru.
Z: GS a predseda LV
T: priebežne rok 2015
Podľa telef. informácie predseda LV pripravuje pred zahájením sezóny 2016 materiál k zdravotnému zabezpečeniu podujatí SMF. RR
uvedené uznesenie prijala ako splnené a k danej problematike prijala uznesenie nové – viď uznesenie RR SMF.
UZNESENIE č.19/2015
Sledovať prípravu FIM Rally 2016 a spolupracovať s organizátormi pri príprave tohto podujatia. K podujatiu pripraviť podrobnejšiu
správu na októbrové zasadnutie RR SMF. Z: prezident SMF, p.Božek, GS
T: v texte a október 2015
Info o stavre prípravy Rally FIM podla viceprezident pre ŠMT p. Božek a prezident SMF. K Rally FIM bolo prijaté nové uznesenie- viď
uznesenie RR.
UZNESENIE č.21/2015
Sledovať problematiku a vývoj ohľadne návrhu nového zákona o športe.
Z: GS SMF
T: priebežne
Nový zákon o športe je pripravený k prijatiu s účinnosťou od 1.1.2016 s prechodným obdobím do 30.6.2016 – k uvedenej problematike
bude musieť RR prijať nové uznesenia, avšak až po schválení konečnej verzie zákona a po obdržaní informácie z MŠVVaŠ SR.
UZNESENIE č.24/2015
Zabezpečiť prezentáciu SMF v rámci ISDE 2015 v Košiciach. Za uvedeným účelom prerokovať zabezpečenie stravovania na tzv.
slovenský večer pre delegátov jednotlivých zúčastnených krajín a hostí. Taktiež zabezpečiť prezentačný materiál taktiež materiál do
predajných stánkoch.
Z: GS
T: termín ISDE 2015 Košice
Viď samostatný bod rokovania RR SMF.
UZNESENIE č.17/2015
Na októbrové zasadnutie RR SMF pripraviť návrh opatrení pre zvýšenie členskej základne SMF, kde nosnú časť bude tvoriť nábor
v rámci mototuristických podujatí..
Z: športové komisie a GS
T: v texte
Uznesenie bolo prerokované, po krátkej diskusii RR schválila novú tarifu pre členskú licenciu pre priaznivcov motocyklového športu,
rodičov, predajcov atď. pre rok 2016 vo výške 5€. Taktiež bolo prijaté uznesenie k riešeniu otázky zrazov mototuristov – viď uznesenie
RR SMF.

1

2. Zrušené uznesenia :
06, 15/2006; 05,13-15,17,31,33,44/2007; 3,913,17,33,39,44,47,48/2008; 2,4,9,23,25, 27,33,35/2009; 01,20,33/2010, 05, 07,
36,40,48/2011; 04,09,12,13,25,33,44/2012; 01/2013, 05-07/2013, 20/2013, 22/2013, 33-36/2013, 06-07/2014, 34/2014,
51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 5/2015,18/2015

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
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
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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.57/2014
Na RR v roku 2015 predkladať priebežné vyhodnotenie spolupráce so spoločnosťou NFA FG, s.r.o..
Z: GS
T: rok 2015
UZNESENIE č.02/2015
Pokračovať v rokovaniach s organizátormi podujatí pitbike ohľadne prípadnej spolupráce pri organizácii podujatí v sezóne
2016. Z: viceprezident pre TPM a GS
T: október 2015
Na základe informácie viceprezidenta SMF pre TPM sa rokovanie uskutočnilo, ale pre rok 2016 sa ešte nebudú podujatia pitbike
organizovať pod SMF. RR odsúhlasila zrušenie tohto uznesenia.
UZNESENIE č.03/2015
Na všetkých podujatiach SMF – majstrovských, regionálnych a voľných musí byť na plagátoch a tlačovinách uvedené logo SMF a to
ako športovej autority a nie partnera podujatia. Taktiež musí byť na každom podujatí vyvesená vlajka SMF.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.06/2015
Zabezpečiť dopracovanie knihy mapujúcej históriu SMF a pripraviť jej krst .
Z: prezident, viceprezident pre EaR a Trial SMF
T: december 2015
UZNESENIE č.13/2015
Preveriť možnosť zabezpečenia novej výpočtovej technicky na sekretariát SMF formou sponzorského daru.
Z: GS
T: priebežne rok 2015
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia.
UZNESENIE 15/2015
Pripraviť pre rok 2016 spoluprácu s Power Fest v oblasti šprintu motocyklov a pripraviť návrh jednotných predpisov pre šprint
motocyklov.
Z: viceprezident pre ŠMT p. Božek
T: VZ ŠMT za rok 2015 a rok 2016
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia a k problematike prijala uznesenie nové – viď uznesenie RR SMF.
UZNESENIE č.16/2015
V spolupráci s FTVŠ pripraviť školenie trénerov motocyklového športu I. stupňa v období október – december 2015.
Z: GS
T: v texte
RR odsúhlasila predĺženie termínu splnenia uznesenia na február 2016.
UZNESENIE č.23/2015
Opätovne poslať jednotlivým klubom –prevádzkovateľom motokrosových tratí ponuku prezentácie trate a prípadných tréningov
prostredníctvom web stránky SMF.
Z: GS
T: 31.10.2015
UZNESENEI 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 informoval na zasadnutí RR o uskutočnenom rokovaní s p.Šubom z poľovníckej asociácie a o príprave na spoločnom
materiáli. O výsledku bude RR informovaná na najbližšom zasadnutí RR.
4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.26/2015
ŠK TPM spracovať stanovisko k sťažnosti na riaditeľa preteku a jury pri MM SR v motokrose v Mníšku n/Hnilcom.
Z: ŠK TPM
T: 31.8.2015
K problematike sa vyjadril viceprezident za TPM p. Löffler a následne RR odsúhlasila posun termínu splnenia do 10.11.2015.
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3. Správa o stave hospodárenia SMF k 30.09.2015.
Správa, ktorú spracovala sl. Cipciarová k 30.09.2015, bola predložená v rokovacom materiály písomne a bližšie informácie podala
GS. Stav pod účtov ŠK bol odoslaný viceprezidentom ešte pred zasadnutím RR ku kontrole – bez pripomienok. RR prerokovala
i aktuálne finančné krytie činnosti SMF ku dňu zasadnutia RR SMF. Po krátkej diskusii RR odsúhlasila úpravu rozpočtových podložiek
činnosti SMF – viď uznesenie RR. Po uvedenej úprave RR správu berie na vedomie. GS predložil RR v písomnej forme i prehľad
uzatvorených zmlúv SMF ku dňu zasadnutia RR SMF.

4. Projekty na dotácie z MŠVVaŠ SR pre rok 2016
Výzva na predkladanie projektov pre rok 2016 bola na stránke MŠVVaŠ SR zverejnená 22.10.2015 s tým, že projekty musia byť na
ministerstve podané tento krát už do 20.11.2015 a to vzhľadom na pripravovaný nový zákon o športe. Text výzvy zasielame bol členom
RR odoslaný v rokovacom materiáli. Po prerokovaní RR prijala k danej problematike uznesenie – viď uznesenie RR SMF.
Následne GS informovala, že FIM doposiaľ nevydal pokyny k spracovávaniu projektov a podľa telefonickej informácie FIM nemá
doposiaľ stanovený budget pre rok 2016 a taktiež nie sú jasné nové podmienky, za akých bude možné podať projekty na FIM pre rok
2016. Situáciu sledujeme a ako náhle budeme mať nové informácie budeme členov RR informovať.

5. Správa o stave členskej základne SMF 2015 a podmienky vystavovania licencií pre rok 2016
2014

CPM spolu
cpm
akadémia
vintage
scooter/minimoto/miniGP
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
z toho

158
64
0
50
44
338
324
280
23
9
12
16
44
6
53
14
18
45
0
2
1
1019
962

146
55
0
54
37
325
286
244
25
7
10
14
45
10
35
13
23
37
25
3
1
963
908

Pokles členskej základne SMF v porovnaní s rokom 2014 je v skutočnosti 54 členov.
Pre rok 2016 boli na web stránke aktualizovali tlačivá a sekretariát odoslal i oznam členom ohľadne prijímania nových žiadostí.
V súvislosti s licenčnými poplatkami bol publikovaný aktualizovaný manuál pre vystavovanie licencii SMF 2016 , kde nie sú ešte
stanovené poplatky pre TPM ( TBA). Priebežne bude uvedený materiál dopĺňaný a aktualizovaný.

6. Vyhodnotenie športovej sezóny 2015 a príprava sezóny 2016
V úvode predložila GS členom RR prehľad hlásení delegovaných činovníkov z podujatí sezóny 2015 a požiadala viceprezidentov SMF
za disciplíny o spoluprácu pri skompletizovaní uvedeného materiáludanom bode predniesli hodnotenie sezóny jednotliví viceprezidenti
za disciplíny SMF:
J. Zliechovec – PD – informoval o uskutočnených podujatiach PD v sezóne 2015 a taktiež o dôvodoch zrušenia Testimoniál Martina
Vaculíka v októbri. Následne informoval o úspešnej príprave mladých jazdcov a o ich účasti na podujatiach v sezóne 2015.
A. Božek – ŠMT – informoval o účasti SMF na podujatiach FIM v sezóne 2015 a následne rozobral situáciu ohľadne prípravy Relly FIM
tzv. majstrovstvami sveta v mototuristike, ktorá sa uskutoční v roku 2016 na Slovensku – Liptovský Trnovec.
P. Lazar – EaR – vo svojom vystúpení informoval o priebehu seriálu podujatí 2015, ktorí sa skomplikoval zrušením podujatia endura
v Pov.Bystrici a podujatia dvojíc v Brezne. Následne informoval o účasti na podujatiach v zahraničí, kde jazdcov čaká ešte záverečné
podujatie ME, kde máme možnosť získať medailové umiestnenie – M. Ševela senior E3. Záverom vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii ISDE v Košiciach.
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L. Löffler – TPM – informoval o uskutočnených podujatiach sezóny 2015. Na majstrovských podujatiach bol zaznamenaný pokles
účasti jazdcov, v rámci podujatí RP boli problémy s polievaním. V oblasti ŠR vyzdvihol 6.miesto R. Šikyňu na MS juniorov a taktiež
informoval o účasti tímu v zložení M. Kohút, R. Šikyňa, T. Šimko na Motokrose národov vo Francúzsku. Taktiež informoval
o uskutočnených sústredeniach mládeže MX65, MX85, MX125, ktoré boli vysoko hodnotené. Komisia pripravuje i v úvode roku 2016
kondičné sústredenia ako v roku 2015. Pre sezónu 2016 komisia pripravuje v spolupráci s Maďarskou federáciou samostatný seriál
mládežníckych tried, všetko je v štádiu rokovania, otázky budú uzatvorené do VZ disciplíny TPM.
L. Šnegoň – CPM - prezentoval priebeh podujatí MM SR IMRC 2015 a taktiež seriál podujatí mládežníckych trieda tried scootrov.
Vyzdvihol spokojnosť s promotérom seriálu fi Slovakia racing, s.r.o., ktorému patrí veľké poďakovania a podpora do ďalších rokov,
nakoľko bude v organizácii AAc+ MM SR pokračovať a chce posunúť latku ešte vyššie. Informoval o stretnutí AA v Senci 13.14.11.2016, kde by sa mali vyjasniť všetky otázky organizácie AAC. Opätovne poukázal na rapídny pokles účasti jazdcov na
podujatiach, prakticky bez poľských a českých jazdcov by sa nedalo jazdiť. Pre rok 2016, obdobne ako v TPM, sa ŠK zameriava na
rozšírenie spolupráce s MAMS a AČR. Stretnutie s AČR sa už uskutočnilo a rokovanie s AMS je naplánované v priebehu 7 dní.
Pripravuje sa seriál mládeže pre 3 krajiny – 3 krajiny, 3 preteky. Všetko je v štádiu rokovania. Záverom informoval o stavbe novej trate
pri Trnave. V oblasti ŠR vyzdvihol stúpajúce výkony Michala Búlika, ktorý bol na testoch v Španielsku a ak všetko vyjde podľa
predstáv mohol by v roku 2016 štartovať v silnom španielskom seriáli CPM.

7. Vyhodnotenie ISDE 2015
RR na zasadnutí prerokoval samostatne priebeh a našu účasť na ISDE 2015 v Košiciach. Príprava ISDE bola hodnotená i na
medzinárodnej úrovni veľmi vysoko. Obdobne, napriek počiatočným problémom bola kladne hodnotená i naša účasť na tejto
motocyklovej olympiáde. Na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie FIM došlo v súťaži WTT k úprave výsledkov na základe ktorých
skončil slovenský WTT na krásnom 7.mieste, juniorský tím skončil na 9.mieste čo je v súčasnej silnej konkurencii považované za
úspech. Trošku sklamaním bolo vystúpenie dvojice našich dievčat, ktoré skončili prakticky prvý a druhý súťažný deň. RR taktiež
prerokovala kritiku zo strany klubových tímov, že im bol poskytnutý malý priestor v rámci otváracieho ceremoniálu, avšak priebeh
a réžia tohto aktu bol v plnej réžii FIM ako promotéra uvedeného svetového podujatia. GS predložila RR i predbežné vyúčtovanie
účasti na ISDE, avšak do termínu zasadnutia RR neboli uzatvorené všetky finančné operácie a úhrady a preto RR k danej
problematike prijala uznesenie –viď uznesenie RR SMF.

8. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2015
GS predložila RR prehľad termínov VZ disciplín SMF za rok 2015, ktoré nahlásili športové komisie. V riešení zostávajú ešte miesta
konania VZ EaR, ŠMT doplnil priamo na RR viceprezident pre ŠMT:
Termíny VZ disciplín SMF za rok 2015:
31.10.2015 –
TRIAL – Považská Bystrica
21.11.2015 MOTOKROS – Banská Bystrica
05.12.2015 CPM - Bratislava
12.12.2015 EaR - ???
12.12.2015 ŠMT – Ružomberok
13.12.2015 PD - Žarnovica
V súvislosti s prípravou VZ disciplín upozorňujeme ŠK na § 11 Rokovacieho poriadku SMF, ktorý hovorí o priebehu valných
zhromaždení disciplín SMF. Pozvánky na jednotlivé VZ bola zo sekretariátu SMF odoslaná viceprezidentom na pripomienkovanie. Po
obdržaní odsúhlasenej pozvánky od ŠK, budú tieto e zverejnené na web stránke i s výzvou na zasielanie návrhov pre rok 2016.
Pozvánky na VZ Trial a VZ TPM sú už zverejnené.
Z dôvodu prehľadu GS predložila RR platnosť mandátov volených členov jednotlivých komisii SMF:

PREHĽAD VOLENÝCH MANDÁTOV ŠK SMF :
Disciplína
CPM

MOTOKROS

TRIAL

ENDURO

PL. DRAHA

MOTOTURIST.

funkcia
viceprezident
člen
člen
viceprezident
člen
člen
viceprezident
člen
člen

meno
Ladislav Šnegoň
Martin Čermák
Peter Šurina
Ľuboš Loffler
Tomáš Pavlovčík
Mariana Garčárová
Ivan Dedina
Juraj Gura
Andrej Bálint

viceprezident
člen
člen
viceprezdient
člen
člen
viceprezident
člen
člen

Peter Lazar
Peter Radoczi
Štefan Svitko
Jakub Zliechovec
Ľuboš Šmondrk
Peter Štefánik
Albín Božek
Peter Maga
Tobolár Vladimír

zvolený na VZ za r.
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2014
2014

mandát na roky
2014-2016
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2015-2017
2015-2017
2015-2017

2014
2014
2014
2014
2014
2012
2013
2013
2012

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2013-2015
2014-2016
2014-2016
2013-2015
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9. Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2015
Obdobne ako v roku 2014 sa večer majstrov SMF 2015 uskutoční v Púchove a to 28.11.2015 , kde budú dekorovaní len víťazi
majstrovských tried – viď zoznam v rokovacom materiáli. Pôvodne avizovaný termín konania podujatia 5.12.2015 musel byť na žiadosť
mesta Púchov a i vzhľadom na stanovenie termínu na Mikuláša zmenený. RR odsúhlasila formu dekorovania - formou sedenia v sále
i s programom a návrh presného rozpočtu, ktorý je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF. Rozpočet bol odsúhlasený
vo výške 8.360€ vo výdajovej časti a 6.000€ v prijme. Následne RR odsúhlasila zoznam na ocenenie jubilantov, partnerov podujatí
sezóny 2015 a taktiež medailistov za ISDE a za výsledky v roku 2015 – zoznam je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR
SMF.

10. Rôzne
a) Účasť na seminároch FIM – platnosť licencií
GS predložil na RR prehľad platnosti licencii FIM členov SMF a následne bolo prijaté uznesenie.

Licencie FIM - činovnícke
Disciplína
CPM
CPM
CPM
CPM
CPM
CPM
EaR
EaR
TPM
ŠMT
ŠMT
Časomeračská
EK
Medical
Medical
Medical
TK
TK

Meno
Baláž Peter
Malaník Antonín
Šnegoň Ladislav
Uher Tibor
Puha Imrich
Kevický Peter
Sás Pavol
Lazar Peter
Pavlovčík Tomáš
Krasznai Petúr-L
Božek Albín
Štancel Šimon
Šinský Pavol
Krupa Igor
Petriščák Štefan
Jusko Andreas
Radoczi Peter
Macko Juraj

Platnosť do:
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2015
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2016

b) Účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne 5.12. 2015a návrh na vyhlásenie najlepších
športovcov neolympijských športov.
V sobotu 5.decembra 2015 sa na výstavisku v Trenčíne uskutoční 5.ročník Šport festivalu, ktorý organizuje
Konfederácia športových zväzov. Športové zväzy majú z dôvodu štátnej podpory podujatia zdarma prenájom plochy
i stavbu expozícii, preto RR odsúhlasila účasť na uvedenom podujatí s tým, že jednotlivé disciplíny nahlásia záujem
o propagáciu svojej činnosti. Po skončení uvedeného Šport festivalu sa v priestoroch výstaviska uskutoční vyhlásenie
najlepších športovcov neolympijských športov. V minulých rokoch sa boli na dekorovaní ocenení traja naši jazdci:
Martin Vaculík, Štefan Svitko a Ivan Jakeš. Za rok 2015 RR odsúhlasila navrhnúť KŠZ na ocenenie: Michal Búlik
(CPM) a Miroslav Ševela (EaR).

11. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.
V Pov. Bystrici 26.októbra 2015
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 26.10.2015
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Stav hospodárenia SMF k 30.9.2015, ktorá je súčasťou archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informatívnu správu o dotáciách z MŠVVaŠ SR pre rok 2016.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 26.10.2015
Správu stave členskej základne SMF 2015.
Vyhodnotenie športovej sezóny 2015.
Termíny valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2015.

2. Riadiaca rada schvaľuje :
a) Predĺženie platnosti uznesenia 16/2015 do februára 2016, uznesenia č.17/2015 do konca roka 2015 a uznesenia
č.26/2015 do 10.11.2015.
b) Zrušenie uznesenia č.02/2015 a 13/2015.
c) Úpravu rozpočtových položiek činnosti SMF a to nasledovne: z položky cestovné presunúť 500€ a z položky mzdy sumu
1000€ na položku Dohody a odvody.
d) Zoznam dekorovaných majstrov SR, ktorí budú dekorovaní na večeri majstrov SMF, ako aj zoznam ocenených
jubilantov, partnerov a medailistov za rok 2015.
e) Finančné ocenenie pre Zuzanu Cipciarovú za 25 rokov odpracovaných v SMF vo výške 500€ z prostriedkov disciplín SMF
a to nasledovne: CPM, TPM , EaR , PD po 100€ a ŠMT, Trial po 50€.
f) Výšku licenčného poplatku člena SMF pre rok 2016 5€.
3.

Riadiaca rad ukladá :
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.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
UZNESENIE č.30/2015
Uskutočniť rokovania ohľadne spolupráce pri organizácii podujatí kros quad v sezóne 2016.
Z: ŠK TPM
T: januára 2016
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
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
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
UZNESENIE č.34/2015
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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
UZNESENIE č.35/2015
Na najbližšom zasadnutí prerokovať vyúčtovanie účasti SMF na ISDE 2015 v Košiciach.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie 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
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

V Pov. Bystrici 26.októbra 2015
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.

.

generálny sekretár SMF
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Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 26.10.2015 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)

1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa o hospodárení SMF k 30.09.2015
4. Projekty na dotácie z MŠVVaŠ SR pre rok 2016
5. Správa o stave členskej základne SMF 2015 a podmienky vystavovania licencií pre rok 2016
6. Vyhodnotenie športovej sezóny 2015 a príprava sezóny 2016
7. Vyhodnotenie ISDE 2015
8. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2015
9. Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2015
10. Rôzne.
a) Účasť na seminároch FIM – platnosť licencií

b) Účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne 5.12. 2015a návrh na vyhlásenie najlepších
športovcov neolympijských športov
11. Ukončenie
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík, ktorý ospravedlnil p.Dedinu, viceprezidenta SMF pre trial,
ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
1-4/2007,6-12/2007,16/2007,18-30/2007,34-38/2007,40-43/2007,45-48/2007; 1-2/2008,4-8/2008,10-16/2008,18-32/2008,3438/2008,40-43/2008,45-46/2008,49/2008; 1/2009, 3-8/2009, 10-22/2009, 24/2009, 26/2009, 28-32/2009, 34/2009, 36-38/2009;
02-09/2010, 10-19/2010, 21-22/2010, 23-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011,
41-47/2011, 50-51/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3433/2012,43/2012, 45-49/2012, 50-53/2012,02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37/2013, 38-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014,
08-12/2014, 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,
01,04/2015,7-11/2015,14,20,22/2015
UZNESENIE č.12/2015
V spolupráci s novým predsedu LV SMF z aktivovať činnosť lekárskeho výboru.
Z: GS a predseda LV
T: priebežne rok 2015
Podľa telef. informácie predseda LV pripravuje pred zahájením sezóny 2016 materiál k zdravotnému zabezpečeniu podujatí SMF. RR
uvedené uznesenie prijala ako splnené a k danej problematike prijala uznesenie nové – viď uznesenie RR SMF.
UZNESENIE č.19/2015
Sledovať prípravu FIM Rally 2016 a spolupracovať s organizátormi pri príprave tohto podujatia. K podujatiu pripraviť podrobnejšiu
správu na októbrové zasadnutie RR SMF. Z: prezident SMF, p.Božek, GS
T: v texte a október 2015
Info o stavre prípravy Rally FIM podla viceprezident pre ŠMT p. Božek a prezident SMF. K Rally FIM bolo prijaté nové uznesenie- viď
uznesenie RR.
UZNESENIE č.21/2015
Sledovať problematiku a vývoj ohľadne návrhu nového zákona o športe.
Z: GS SMF
T: priebežne
Nový zákon o športe je pripravený k prijatiu s účinnosťou od 1.1.2016 s prechodným obdobím do 30.6.2016 – k uvedenej problematike
bude musieť RR prijať nové uznesenia, avšak až po schválení konečnej verzie zákona a po obdržaní informácie z MŠVVaŠ SR.
UZNESENIE č.24/2015
Zabezpečiť prezentáciu SMF v rámci ISDE 2015 v Košiciach. Za uvedeným účelom prerokovať zabezpečenie stravovania na tzv.
slovenský večer pre delegátov jednotlivých zúčastnených krajín a hostí. Taktiež zabezpečiť prezentačný materiál taktiež materiál do
predajných stánkoch.
Z: GS
T: termín ISDE 2015 Košice
Viď samostatný bod rokovania RR SMF.
UZNESENIE č.17/2015
Na októbrové zasadnutie RR SMF pripraviť návrh opatrení pre zvýšenie členskej základne SMF, kde nosnú časť bude tvoriť nábor
v rámci mototuristických podujatí..
Z: športové komisie a GS
T: v texte
Uznesenie bolo prerokované, po krátkej diskusii RR schválila novú tarifu pre členskú licenciu pre priaznivcov motocyklového športu,
rodičov, predajcov atď. pre rok 2016 vo výške 5€. Taktiež bolo prijaté uznesenie k riešeniu otázky zrazov mototuristov – viď uznesenie
RR SMF.
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2. Zrušené uznesenia :
06, 15/2006; 05,13-15,17,31,33,44/2007; 3,913,17,33,39,44,47,48/2008; 2,4,9,23,25, 27,33,35/2009; 01,20,33/2010, 05, 07,
36,40,48/2011; 04,09,12,13,25,33,44/2012; 01/2013, 05-07/2013, 20/2013, 22/2013, 33-36/2013, 06-07/2014, 34/2014,
51/2014, 55/2014, 58/2014, 61/2014, 60/2014, 5/2015,18/2015

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
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
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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.57/2014
Na RR v roku 2015 predkladať priebežné vyhodnotenie spolupráce so spoločnosťou NFA FG, s.r.o..
Z: GS
T: rok 2015
UZNESENIE č.02/2015
Pokračovať v rokovaniach s organizátormi podujatí pitbike ohľadne prípadnej spolupráce pri organizácii podujatí v sezóne
2016. Z: viceprezident pre TPM a GS
T: október 2015
Na základe informácie viceprezidenta SMF pre TPM sa rokovanie uskutočnilo, ale pre rok 2016 sa ešte nebudú podujatia pitbike
organizovať pod SMF. RR odsúhlasila zrušenie tohto uznesenia.
UZNESENIE č.03/2015
Na všetkých podujatiach SMF – majstrovských, regionálnych a voľných musí byť na plagátoch a tlačovinách uvedené logo SMF a to
ako športovej autority a nie partnera podujatia. Taktiež musí byť na každom podujatí vyvesená vlajka SMF.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.06/2015
Zabezpečiť dopracovanie knihy mapujúcej históriu SMF a pripraviť jej krst .
Z: prezident, viceprezident pre EaR a Trial SMF
T: december 2015
UZNESENIE č.13/2015
Preveriť možnosť zabezpečenia novej výpočtovej technicky na sekretariát SMF formou sponzorského daru.
Z: GS
T: priebežne rok 2015
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia.
UZNESENIE 15/2015
Pripraviť pre rok 2016 spoluprácu s Power Fest v oblasti šprintu motocyklov a pripraviť návrh jednotných predpisov pre šprint
motocyklov.
Z: viceprezident pre ŠMT p. Božek
T: VZ ŠMT za rok 2015 a rok 2016
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia a k problematike prijala uznesenie nové – viď uznesenie RR SMF.
UZNESENIE č.16/2015
V spolupráci s FTVŠ pripraviť školenie trénerov motocyklového športu I. stupňa v období október – december 2015.
Z: GS
T: v texte
RR odsúhlasila predĺženie termínu splnenia uznesenia na február 2016.
UZNESENIE č.23/2015
Opätovne poslať jednotlivým klubom –prevádzkovateľom motokrosových tratí ponuku prezentácie trate a prípadných tréningov
prostredníctvom web stránky SMF.
Z: GS
T: 31.10.2015
UZNESENEI 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 informoval na zasadnutí RR o uskutočnenom rokovaní s p.Šubom z poľovníckej asociácie a o príprave na spoločnom
materiáli. O výsledku bude RR informovaná na najbližšom zasadnutí RR.
4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.26/2015
ŠK TPM spracovať stanovisko k sťažnosti na riaditeľa preteku a jury pri MM SR v motokrose v Mníšku n/Hnilcom.
Z: ŠK TPM
T: 31.8.2015
K problematike sa vyjadril viceprezident za TPM p. Löffler a následne RR odsúhlasila posun termínu splnenia do 10.11.2015.

3

3. Správa o stave hospodárenia SMF k 30.09.2015.
Správa, ktorú spracovala sl. Cipciarová k 30.09.2015, bola predložená v rokovacom materiály písomne a bližšie informácie podala
GS. Stav pod účtov ŠK bol odoslaný viceprezidentom ešte pred zasadnutím RR ku kontrole – bez pripomienok. RR prerokovala
i aktuálne finančné krytie činnosti SMF ku dňu zasadnutia RR SMF. Po krátkej diskusii RR odsúhlasila úpravu rozpočtových podložiek
činnosti SMF – viď uznesenie RR. Po uvedenej úprave RR správu berie na vedomie. GS predložil RR v písomnej forme i prehľad
uzatvorených zmlúv SMF ku dňu zasadnutia RR SMF.

4. Projekty na dotácie z MŠVVaŠ SR pre rok 2016
Výzva na predkladanie projektov pre rok 2016 bola na stránke MŠVVaŠ SR zverejnená 22.10.2015 s tým, že projekty musia byť na
ministerstve podané tento krát už do 20.11.2015 a to vzhľadom na pripravovaný nový zákon o športe. Text výzvy zasielame bol členom
RR odoslaný v rokovacom materiáli. Po prerokovaní RR prijala k danej problematike uznesenie – viď uznesenie RR SMF.
Následne GS informovala, že FIM doposiaľ nevydal pokyny k spracovávaniu projektov a podľa telefonickej informácie FIM nemá
doposiaľ stanovený budget pre rok 2016 a taktiež nie sú jasné nové podmienky, za akých bude možné podať projekty na FIM pre rok
2016. Situáciu sledujeme a ako náhle budeme mať nové informácie budeme členov RR informovať.

5. Správa o stave členskej základne SMF 2015 a podmienky vystavovania licencií pre rok 2016
2014

CPM spolu
cpm
akadémia
vintage
scooter/minimoto/miniGP
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
z toho

158
64
0
50
44
338
324
280
23
9
12
16
44
6
53
14
18
45
0
2
1
1019
962

146
55
0
54
37
325
286
244
25
7
10
14
45
10
35
13
23
37
25
3
1
963
908

Pokles členskej základne SMF v porovnaní s rokom 2014 je v skutočnosti 54 členov.
Pre rok 2016 boli na web stránke aktualizovali tlačivá a sekretariát odoslal i oznam členom ohľadne prijímania nových žiadostí.
V súvislosti s licenčnými poplatkami bol publikovaný aktualizovaný manuál pre vystavovanie licencii SMF 2016 , kde nie sú ešte
stanovené poplatky pre TPM ( TBA). Priebežne bude uvedený materiál dopĺňaný a aktualizovaný.

6. Vyhodnotenie športovej sezóny 2015 a príprava sezóny 2016
V úvode predložila GS členom RR prehľad hlásení delegovaných činovníkov z podujatí sezóny 2015 a požiadala viceprezidentov SMF
za disciplíny o spoluprácu pri skompletizovaní uvedeného materiáludanom bode predniesli hodnotenie sezóny jednotliví viceprezidenti
za disciplíny SMF:
J. Zliechovec – PD – informoval o uskutočnených podujatiach PD v sezóne 2015 a taktiež o dôvodoch zrušenia Testimoniál Martina
Vaculíka v októbri. Následne informoval o úspešnej príprave mladých jazdcov a o ich účasti na podujatiach v sezóne 2015.
A. Božek – ŠMT – informoval o účasti SMF na podujatiach FIM v sezóne 2015 a následne rozobral situáciu ohľadne prípravy Relly FIM
tzv. majstrovstvami sveta v mototuristike, ktorá sa uskutoční v roku 2016 na Slovensku – Liptovský Trnovec.
P. Lazar – EaR – vo svojom vystúpení informoval o priebehu seriálu podujatí 2015, ktorí sa skomplikoval zrušením podujatia endura
v Pov.Bystrici a podujatia dvojíc v Brezne. Následne informoval o účasti na podujatiach v zahraničí, kde jazdcov čaká ešte záverečné
podujatie ME, kde máme možnosť získať medailové umiestnenie – M. Ševela senior E3. Záverom vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii ISDE v Košiciach.
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L. Löffler – TPM – informoval o uskutočnených podujatiach sezóny 2015. Na majstrovských podujatiach bol zaznamenaný pokles
účasti jazdcov, v rámci podujatí RP boli problémy s polievaním. V oblasti ŠR vyzdvihol 6.miesto R. Šikyňu na MS juniorov a taktiež
informoval o účasti tímu v zložení M. Kohút, R. Šikyňa, T. Šimko na Motokrose národov vo Francúzsku. Taktiež informoval
o uskutočnených sústredeniach mládeže MX65, MX85, MX125, ktoré boli vysoko hodnotené. Komisia pripravuje i v úvode roku 2016
kondičné sústredenia ako v roku 2015. Pre sezónu 2016 komisia pripravuje v spolupráci s Maďarskou federáciou samostatný seriál
mládežníckych tried, všetko je v štádiu rokovania, otázky budú uzatvorené do VZ disciplíny TPM.
L. Šnegoň – CPM - prezentoval priebeh podujatí MM SR IMRC 2015 a taktiež seriál podujatí mládežníckych trieda tried scootrov.
Vyzdvihol spokojnosť s promotérom seriálu fi Slovakia racing, s.r.o., ktorému patrí veľké poďakovania a podpora do ďalších rokov,
nakoľko bude v organizácii AAc+ MM SR pokračovať a chce posunúť latku ešte vyššie. Informoval o stretnutí AA v Senci 13.14.11.2016, kde by sa mali vyjasniť všetky otázky organizácie AAC. Opätovne poukázal na rapídny pokles účasti jazdcov na
podujatiach, prakticky bez poľských a českých jazdcov by sa nedalo jazdiť. Pre rok 2016, obdobne ako v TPM, sa ŠK zameriava na
rozšírenie spolupráce s MAMS a AČR. Stretnutie s AČR sa už uskutočnilo a rokovanie s AMS je naplánované v priebehu 7 dní.
Pripravuje sa seriál mládeže pre 3 krajiny – 3 krajiny, 3 preteky. Všetko je v štádiu rokovania. Záverom informoval o stavbe novej trate
pri Trnave. V oblasti ŠR vyzdvihol stúpajúce výkony Michala Búlika, ktorý bol na testoch v Španielsku a ak všetko vyjde podľa
predstáv mohol by v roku 2016 štartovať v silnom španielskom seriáli CPM.

7. Vyhodnotenie ISDE 2015
RR na zasadnutí prerokoval samostatne priebeh a našu účasť na ISDE 2015 v Košiciach. Príprava ISDE bola hodnotená i na
medzinárodnej úrovni veľmi vysoko. Obdobne, napriek počiatočným problémom bola kladne hodnotená i naša účasť na tejto
motocyklovej olympiáde. Na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie FIM došlo v súťaži WTT k úprave výsledkov na základe ktorých
skončil slovenský WTT na krásnom 7.mieste, juniorský tím skončil na 9.mieste čo je v súčasnej silnej konkurencii považované za
úspech. Trošku sklamaním bolo vystúpenie dvojice našich dievčat, ktoré skončili prakticky prvý a druhý súťažný deň. RR taktiež
prerokovala kritiku zo strany klubových tímov, že im bol poskytnutý malý priestor v rámci otváracieho ceremoniálu, avšak priebeh
a réžia tohto aktu bol v plnej réžii FIM ako promotéra uvedeného svetového podujatia. GS predložila RR i predbežné vyúčtovanie
účasti na ISDE, avšak do termínu zasadnutia RR neboli uzatvorené všetky finančné operácie a úhrady a preto RR k danej
problematike prijala uznesenie –viď uznesenie RR SMF.

8. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2015
GS predložila RR prehľad termínov VZ disciplín SMF za rok 2015, ktoré nahlásili športové komisie. V riešení zostávajú ešte miesta
konania VZ EaR, ŠMT doplnil priamo na RR viceprezident pre ŠMT:
Termíny VZ disciplín SMF za rok 2015:
31.10.2015 –
TRIAL – Považská Bystrica
21.11.2015 MOTOKROS – Banská Bystrica
05.12.2015 CPM - Bratislava
12.12.2015 EaR - ???
12.12.2015 ŠMT – Ružomberok
13.12.2015 PD - Žarnovica
V súvislosti s prípravou VZ disciplín upozorňujeme ŠK na § 11 Rokovacieho poriadku SMF, ktorý hovorí o priebehu valných
zhromaždení disciplín SMF. Pozvánky na jednotlivé VZ bola zo sekretariátu SMF odoslaná viceprezidentom na pripomienkovanie. Po
obdržaní odsúhlasenej pozvánky od ŠK, budú tieto e zverejnené na web stránke i s výzvou na zasielanie návrhov pre rok 2016.
Pozvánky na VZ Trial a VZ TPM sú už zverejnené.
Z dôvodu prehľadu GS predložila RR platnosť mandátov volených členov jednotlivých komisii SMF:

PREHĽAD VOLENÝCH MANDÁTOV ŠK SMF :
Disciplína
CPM

MOTOKROS

TRIAL

ENDURO

PL. DRAHA

MOTOTURIST.

funkcia
viceprezident
člen
člen
viceprezident
člen
člen
viceprezident
člen
člen

meno
Ladislav Šnegoň
Martin Čermák
Peter Šurina
Ľuboš Loffler
Tomáš Pavlovčík
Mariana Garčárová
Ivan Dedina
Juraj Gura
Andrej Bálint

viceprezident
člen
člen
viceprezdient
člen
člen
viceprezident
člen
člen

Peter Lazar
Peter Radoczi
Štefan Svitko
Jakub Zliechovec
Ľuboš Šmondrk
Peter Štefánik
Albín Božek
Peter Maga
Tobolár Vladimír

zvolený na VZ za r.
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2014
2014

mandát na roky
2014-2016
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2013-2015
2015-2017
2015-2017
2015-2017

2014
2014
2014
2014
2014
2012
2013
2013
2012

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2013-2015
2014-2016
2014-2016
2013-2015
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9. Večer majstrov SMF – dekorovanie víťazov športovej sezóny 2015
Obdobne ako v roku 2014 sa večer majstrov SMF 2015 uskutoční v Púchove a to 28.11.2015 , kde budú dekorovaní len víťazi
majstrovských tried – viď zoznam v rokovacom materiáli. Pôvodne avizovaný termín konania podujatia 5.12.2015 musel byť na žiadosť
mesta Púchov a i vzhľadom na stanovenie termínu na Mikuláša zmenený. RR odsúhlasila formu dekorovania - formou sedenia v sále
i s programom a návrh presného rozpočtu, ktorý je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF. Rozpočet bol odsúhlasený
vo výške 8.360€ vo výdajovej časti a 6.000€ v prijme. Následne RR odsúhlasila zoznam na ocenenie jubilantov, partnerov podujatí
sezóny 2015 a taktiež medailistov za ISDE a za výsledky v roku 2015 – zoznam je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR
SMF.

10. Rôzne
a) Účasť na seminároch FIM – platnosť licencií
GS predložil na RR prehľad platnosti licencii FIM členov SMF a následne bolo prijaté uznesenie.

Licencie FIM - činovnícke
Disciplína
CPM
CPM
CPM
CPM
CPM
CPM
EaR
EaR
TPM
ŠMT
ŠMT
Časomeračská
EK
Medical
Medical
Medical
TK
TK

Meno
Baláž Peter
Malaník Antonín
Šnegoň Ladislav
Uher Tibor
Puha Imrich
Kevický Peter
Sás Pavol
Lazar Peter
Pavlovčík Tomáš
Krasznai Petúr-L
Božek Albín
Štancel Šimon
Šinský Pavol
Krupa Igor
Petriščák Štefan
Jusko Andreas
Radoczi Peter
Macko Juraj

Platnosť do:
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2015
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2016

b) Účasť SMF na Šport festivale v Trenčíne 5.12. 2015a návrh na vyhlásenie najlepších
športovcov neolympijských športov.
V sobotu 5.decembra 2015 sa na výstavisku v Trenčíne uskutoční 5.ročník Šport festivalu, ktorý organizuje
Konfederácia športových zväzov. Športové zväzy majú z dôvodu štátnej podpory podujatia zdarma prenájom plochy
i stavbu expozícii, preto RR odsúhlasila účasť na uvedenom podujatí s tým, že jednotlivé disciplíny nahlásia záujem
o propagáciu svojej činnosti. Po skončení uvedeného Šport festivalu sa v priestoroch výstaviska uskutoční vyhlásenie
najlepších športovcov neolympijských športov. V minulých rokoch sa boli na dekorovaní ocenení traja naši jazdci:
Martin Vaculík, Štefan Svitko a Ivan Jakeš. Za rok 2015 RR odsúhlasila navrhnúť KŠZ na ocenenie: Michal Búlik
(CPM) a Miroslav Ševela (EaR).

11. Ukončenie.
Prezident SMF p. Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.
V Pov. Bystrici 26.októbra 2015
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF

.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 26.10.2015
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Stav hospodárenia SMF k 30.9.2015, ktorá je súčasťou archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informatívnu správu o dotáciách z MŠVVaŠ SR pre rok 2016.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 26.10.2015
Správu stave členskej základne SMF 2015.
Vyhodnotenie športovej sezóny 2015.
Termíny valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2015.

2. Riadiaca rada schvaľuje :
a) Predĺženie platnosti uznesenia 16/2015 do februára 2016, uznesenia č.17/2015 do konca roka 2015 a uznesenia
č.26/2015 do 10.11.2015.
b) Zrušenie uznesenia č.02/2015 a 13/2015.
c) Úpravu rozpočtových položiek činnosti SMF a to nasledovne: z položky cestovné presunúť 500€ a z položky mzdy sumu
1000€ na položku Dohody a odvody.
d) Zoznam dekorovaných majstrov SR, ktorí budú dekorovaní na večeri majstrov SMF, ako aj zoznam ocenených
jubilantov, partnerov a medailistov za rok 2015.
e) Finančné ocenenie pre Zuzanu Cipciarovú za 25 rokov odpracovaných v SMF vo výške 500€ z prostriedkov disciplín SMF
a to nasledovne: CPM, TPM , EaR , PD po 100€ a ŠMT, Trial po 50€.
f) Výšku licenčného poplatku člena SMF pre rok 2016 5€.
3.

Riadiaca rad ukladá :
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.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
UZNESENIE č.30/2015
Uskutočniť rokovania ohľadne spolupráce pri organizácii podujatí kros quad v sezóne 2016.
Z: ŠK TPM
T: januára 2016
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
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
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
UZNESENIE č.34/2015
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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
UZNESENIE č.35/2015
Na najbližšom zasadnutí prerokovať vyúčtovanie účasti SMF na ISDE 2015 v Košiciach.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie 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
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

V Pov. Bystrici 26.októbra 2015
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
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