Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 30.03.2013 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o stave hospodárenia SMF k 15.04.2013
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2013 ( nové mzdové náklady, auto)
Správa o stave členskej základne SMF k 30.4.2013
Športová sezóna 2013 – zmeny v kalendári, priebeh ( problém na Slovakia Ringu)
Vyhodnotenie večera majstrov a účasti SMF na výstave Motocykel 2013
Správa o priebehu GZ MACEC
Účasť SMF na kongrese FIM Európa
Konferencia motocyklistov - seniorov v Hlohovci
Rôzne
a) nový web SMF
b) požiadavka TV na nákup hlukomeru

12. Ukončenie
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík. V úvode privítal na zasadnutí RR predsedu TKV
p.Radocziho, ktorý bol na RR prozvaný za účelom prerokovania otázok TKV k sezóne 2013. V zmysle prijatého
uznesenia RR č.19/2013 bol v úvode zasadnutia zvolený overovateľ zápisnice zo zasadnutia RR SMF - RR odsúhlasila
ako overovateľa viceprezidenta pre CPM p. Ladislava Šnegoňa.

2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali všetci prítomní v písomnej forme 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, 45-48/2012, 50-53/2012
UZNESENIE č.02/2013
Dopracovať z MO SR a Úniou vojenských veteránov zmluvu o spolupráci ohľadne uskutočnenia podujatia endura vo
vojenskom priestore Kuchyňa.
Z: prezident SMF
T: marec 2013
Podujatie sa uskutočnilo, prezident SMF a viceprezident SMF pre EaR informoval o priebehu podujatia a o problémoch s vybavovaním
povolenia zo strany MO SR. Prezident SMF predniesol RR list z MO, ktorý sekretariát obdržal v deň konania zasadnutia RR, ktorom
MO SR kritizuje náš prístup pri riešení problematiky súhlasu s uskutočnením podujatia – RR prijala uznesenie ohľadne reakcie na
uvedený list – viď uznesenie RR.
UZNESENIE č.03/2013
ŠK CPM predložiť na sekretariát zaradenie tried skútrov a mini moto do seriálu MM SR, resp. SP.
Z: v texte
T: 15.3.2013
OD ŠK CPM sme obdržali nové zaradenie tried seriálu MM SR MIniMoto, Scooter a MiniGP:
MM SR MINI MOTO: junior A, junior B, Senior Open 40, senior Open 40 Expert + SP : Senior Open 50
MM SR MINI GP: Mini GP 50 + SP: Mini GP 80
MM SR SCOOTER: Racing, Open + M SR: Sport
+SP: Street
UZNESENIE č.08/2013
Bezodkladne kontaktovať p Pravdovú ohľadne objasnenia situácie ohľadne vyhlasovania triedy MX junior z MM SR v motokrose
Z: GS
T: 20.02.2013
Uznesenie splnené, juniori boli vyhlásení na večeri majstrov za rok 2012.
UZNESENIE č.09/2013
Zabezpečiť vyplatenie finančných odmien pre športovcov odmenených dotáciou MŠVVaŠ SR za rok 2012 v zmysle predpisov
MŠVVaŠ SR.
Z: GS a ekonómka SMF
T: 15.3.2013
UZNESENIE č.10/2013
Preveriť na FIM homologizáciu trate pre podujatie Flat track. Z: GS
T: február 2013
GS informovala RR o spôsobe predmetnej homologizácie, ktorá sa uskutoční v deň konania podujatia.
UZNESENIE č.11/2013
Do konca februára 2013 spracovať zápisnicu z VZ ŠMT a nie len v heslovitom prevedení.

Z: ŠK ŠMT

T: v texte
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UZNESENIE č.12/2013
Upresniť miesto konania II. seminára organizátorov podujatí SMF a zabezpečiť v spolupráci so ŠK účasť všetkých organizátorov
zaradených do kalendára podujatí SMF v sezóne 2013. Z: GS a ŠK disciplín SMF
T: 15.2.2013
GS informovala RR o priebehu dvoch seminárov organizátorov podujatí SMF, ktoré sa uskutočnili v Bešeňovej a v Hlohovci.
V súvislosti s prerokovávanou problematikou RR prijala uznesenie – viď uznesenie RR SMF
UZNESENIE č.13/2013
V spolupráci s predsedami výborov SMF zabezpečiť seminár TKV a EK.
Z: GS a predsedovia TKV a EV
T: marec 2013
UZNESENIE č.14/2013
Preveriť ekonomické možnosť uskutočnenia GZ v Púchove a to v hoteli Šport Alexandra a lebo v TSC .
Z: GS
T: 13.02.2013
Viď samostatný bod rokovania RR.
UZNESENIE č.16/2013
Kompletný rokovací materiál na GZ SMF zaslať členom RR ku kontrole v termíne do 14.02.2013 k pripomienkovaniu a
následne v stanovenom termíne min.10 dní pred termínom zasadnutia GZ, najneskôr do 20.02.2013, materiál rozposlať
delegátom GZ SMF 2012.
Z: GS a sekretariát SMF
T: v texte
Viď samostatný bod rokovania RR.
UZNESENIE č.17/2013
V termíne do 20.2.2013 zaslať na sekretariát SMF návrhy účasti a sprievodného programu účasti disciplín SMF na výstave Motocykel
2013. Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: v texte
Viď samostatný bod rokovania RR
UZNESENIE č.18/2013
V súvislosti s prípravou večera majstrov doriešiť s výstaviskom Incheba upresnenia miesto konania večera a doriešiť formu a obsah
následnej recepcie. Po obdržaní uvedených informácii obratom informovať RR SMF.
Z: GS
T: do konca februára 2013
Viď samostatný bod rokovania RR
UZNESENIE č.23/2013
Uskutočniť stretnutie s p. Balažom za účelom koordinácie úloh spojených s prípravou konferencie seniorv -motocyklistov.
Z: prezident SMF a GS
T: 31.3.2013
Viď samostatný bod rokovania RR

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;

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 zadržanáý - vyvinkulovaná na príslušnom účte. V prípade, že
podujatie nebude usporiadateľovi pridelené čiastka sa bezodkladne vráti žiadateľovi.
Z: sekretariát SMF
T: trvalý
UZNESENIE 24/2003
Finančné prostriedky na školenie činovníkov FIM uvoľniť len v prípade, že účastníci takéhoto školenia úspešne zložia záverečné
skúšky a získajú príslušnú licenciu FIM.
Z: viceprezidenti za ŠK a predsedovia výborov
T: trval
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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.
príslušného roku. Po uvedenom termíne zostávajú všetky takto získané finančné prostriedky na účte SMF.
Z: ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2011
Licencie SMF – jazdecké, členské i licencie činovníkov SMF bez výnimky vystaviť a odovzdať až po doručení kompletných náležitosti,
t.j. doručeniu žiadosti s príslušným potvrdením od lekára a zaplatením licenčného poplatku.
Z: sekretariát SMF a ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.31/2011
Na stránke SMF zverejňovať kompletné zápisnice z rokovaní RR, nie len uznesenia.
Z: GS
T: trvalý
UZNESENIE č.05/2012
Účasť na medzinárodných seminároch činovníkov disciplín SMF zabezpečovať po finančnej stránke z prostriedkov príslušných
disciplín SMF. Účasť na seminároch členov výborov SMF musí byť vždy prerokovaná v RR a to i s odsúhlasením výšky nákladov na
uvedených seminároch.
Z: RR a ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.10/2012
Hľadať možnosti zabezpečenia materiálneho vybavenia sekretariátu a administratívy formou bártrovej spolupráce s prípadnými
partnermi SMF. Z: GS
T: rok 2013
UZNESENIE č.19/2012
ŠK dôsledne kontrolovať používanie symbolov SMF na podujatiach SMF a to hlavne umiestnenie loga na plagátoch , ktoré musí byť
vopred pred ich distribúciou odkonzultované s viceprezidentom za danú disciplínu alebo sekretariátom SMF. Taktiež je
bezpodmienečne nutné zo strany ŠK TPM zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania príslušného podujatia.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.30/2012
Spolu so správou hospodárení SMF na zasadnutiach RR predkladať i finančnú analýzu SMF k danému termínu zasadnutia
RR SMF.
Z: GS a ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE 01/2013
Sledovať dianie v športovom hnutí v SR ohľadne vzniku strešnej organizácie slovenského športu a aktívne sa zapájať do prípravy
uvedenej inštitúcie.
Z: prezident a GS SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2013
V spolupráci s OÚ Sverepec sledovať situáciu ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec a hľadať prípadné zdroje pre odkúpenie
tohto podielu v prípade schválenia odpredaja.
Z: prezident SMF
T: priebežne
UZNESENIE č.05/2013
Spracovať štúdiu prínosu vstupu SMF do majetkovej podstaty NKC, s.r.o. Sverepec a návrh finančného plnenia po stanovení predajnej
ceny podielu OÚ Sverepec.
Z: prezident a GS SMF
T: máj 2013
UZNESENIE č. 06/2013
V súťažnom ročníku 2013 bude športové podujatie SMF pridelené len usporiadateľovi, ktorý je členským klubom SMF. S každým
usporiadateľom musí byť v roku 2013 podpísané poverenie- zmluva, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre organizáciu
príslušného športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené príslušné ZU na
podujatie.
Z: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
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
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UZNESENIE č.20/2013
RR na základe výsledkov hlasovania odsúhlasila uskutočnenie ISDE v roku 2015 v Košiciach. Na základe tohto hlasovania je potrebné
zahájiť rokovania s vedením mesta a následne pripraviť návrh formy záruky ohľadne konania tohto svetového podujatia v uvedenom
meste. Z: ŠK EaR
T: v priebežne
UZNESENIE č.22/2013
Na zasadnutí RR SMF za II.Q 2013 zahájiť prípravu plesu SMF. DO tohto termínu preveriť možnosti uskutočnenia a spracovať
rozpočet. Z: GS
T: v texte.

4.V termíne nesplnené uznesenia:

UZNESENIE č.49/2012
Pri príležitosti príprav osláv 20.výročia vzniku SMF pripraviť stretnutie pracovnej skupiny, ktorá by sa mala podielať príprave
osláv a hlavne na vzniku publikácie venovanej histórii SMF a motocyklových jazdcov SMF. Na stretnutí spracovať projekt
prípravy a tlače publikácie i s vyčíslením finančných nákladov.
Z: prezident SMF
T: 31.3.2013
RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do 15.5.2013

UZNESENIE č.07/2013
ŠK ŠMT doplniť v termíne do konca marca kalendár podujatí M SR v šprinte motocyklov.
Z: ŠK ŠMT
T: marec 201
Doposiaľ nemáme nahlásené termíny ďalších podujatí M SR v šprinte motocyklov.Z dôvodu neprítomnosti viceprezidenta SMF pre
ŠMT p.Socháňa na zasadnutí RR SMF bola daná problematika prerokovaná s L.Šnegoňonom, ktorý navrhol uskutočniť druhí podujatie
M SR v šprinte motocyklov v rámci dňa 5.7.2013, súčasne s podujatím EP vintage CPM. Daný návrh musí byť perokovaní s ŠK ŠMT
a následne zapracovaný do kalendára podujatí SMF 2013 – viď uznesenie. V súvislosti s prerokovaním tohto nesplneného uznesenia
a prijatia nového uznesenia RR odsúhlasila zrušenie uznesenie č. 07/2013.
UZNESENIE č.15/2013
Kontaktovať MŠVVaŠ SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, odbor vzdelávania p.Malíková s požiadavkou mimoriadnej dotácie na
pripravovanú konferenciu seniorov.
Z: GS T: 10.3.2013
List bol zaslaný, doposiaľ nemáme odpoveď. RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do 10.5.2013.
UZNESENIE č.21/20132
Pripraviť text pre moderátorov podujatí SMF s informáciou k 20.výročiu založenia SMF.
Z: prezident a GS SMF
T: apríl 2013
po prerokovaní RR odsúhlasila predĺžiť platnosť uznesenia do 2.5.2013.

3. Správa o stave hospodárenia SMF k 15.04.2013.
Predmetná správa bola predložená RR v písomnej forme a členom RR bola zaslaná vopred prostredníctvom emailovej pošty. V súvislosti s zmenami vo výške členského príspevku do FIM a v súvislosti s vývojom rozpočtových
položiek činnosti SMF predložila GS riadiacej rade nasledovné návrhy, ktoré RR po prerokovaní odsúhlasila:
- Z dôvodu zvýšenia členského poplatku FIM zvýšenie rozpočtovej položky Poplatky do medzin. organizácií z 2.400€
na 2.600€.
- Presun čiastky 1000€ z rozpočtovej položky Semináre na položku Kongresy FIM, UEM a MACEC.
- Rozšírenie rozpočtových položiek SMF 2013 o položku 20.výročie SMF, kde bola na poslednom zasadnutí RR
odsúhlasený budget 10.000€, t.j. zaradenie uvedenej položky do rozpočtových položiek SMF.
- Odsúhlasenie konferenčne prerokovaného nákupu pásky SMF – Obežník č.2 : nákup 100 km pásky v cene 1650€.
- Nákup nafukovacej brány o rozmere 4x3 m s logom SMF v cene 1.198,80€.
- Návrh úpravy rozpočtovej položky Mzdy a to vzhľadom na schválený projekt podpory zamestnanosti z MPSVaR SR:
Na základe ktorého bola prijatá na sekretariát SMF nová pracovná sila – metodik športu. Pracovník bude
zabezpečovať úlohy štátnej reprezentácie a úlohy spojené s rozbehnutou vzdelávacou oblasťou SMF. Z uvedeného
vyplýva nárast rozpočtovej položky Mzdy a odvody o 700€.
Na základe uvedených odsúhlasených úprav rozpočtových položiek RR odsúhlasila navýšenie celkového objemu
rozpočtových položiek činnosti SMF na 71.996,28€, t.j. o 900€.
Dokumenty sú súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF. RR taktiež berie na vedomie prehľad uzatvorených
zmlúv za obdobie od posledného zasadnutia RR, ktorých súpis predložila GS v zmysle uznesenia č.19/2013.
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4. Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2013.
Oproti minulému stavu došlo zo strany MŠVVaŠ SR len k dofinancovaniu jedného podujatia a to AAC Slovakia Ring
vo výške 10.000€ ostané požiadavky na dotácie významných podujatí organizovaných v SR neboli akceptované.
Dotácia na II. polrok 2013 má podliehať novému podaniu projektu, ktorého podmienky ministerstvo doposiaľ nezverejnilo.
Ku dňu zasadnutia RR boli pre SMF schválené štátne dotácie podľa nasledovného rozpisu:
ŠR a rozvoj odvetví
74.600€
Významné podujatia
10.000€ ( Slovakia Ring)
Talentovaná mládež
13.100€
Ocenenie športovcov
1.368€ ( 3.miesto Slovakia enduro teamu na ME enduro 2012)
Nákup auta
15.000€
Celkom výška dotácie:
114.068€
RR následne, na základe uvedenej informácie a na základe schválených úprav rozpočtových položiek, nákupu pásky
a brány prerokovala upravený návrh finančného krytia činnosti SMF. Prezident SMF následne predniesol nie priaznivú
informáciu ohľadne dofinancovania II. polroka 2013, podľa ktorej avizovaná výška navýšenia dotácie pre rok 2013 z
úvodu roka nebude ani z ďaleka naplnená. MŠVVaŠ vydá do 15.5.2013 výzvu na predloženie projektov na II. polrok, ale
podľa zmenených kritérií prerozdelenia finančných prostriedkov nám už oblasť ŠR a rozvoj odvetvia nebude
dofinancovaná. Uvedená informácia je značným sklamaním, nakoľko podľa predchádzajúcich informácii mala byť dotácia
na ŠR a rozvoj odvetvia, ktorú sme obdržali len na I. polrok, s čím sa i pri tvorbe rozpočtu pre rok 2013 počítalo. Na
základe uvedených skutočností budeme musieť opätovne pristúpiť k úsporným opatreniam, ktoré nebudú viesť k rozvoju
motocyklového športu u nás. RR sa uzniesla, že musíme hľadať východisko z danej situácie a že vedenie SMF musí
uskutočniť všetky kroky k tomu, aby daný stav zo strany MŠVVaŠ zvrátila, t.j. spracovanie dôkladného projektu
dofinancovania II. polroku 2013 po zverejnení výzvy zo strany ministerstva, spracovania žiadostí dofinancovania
významných podujatí organizovaných v rámci SMF a účasti juniorského trofi tímu na ISDE 2013 – viď uznesenie RR.

5. Správa o stave členskej základne SMF k 30.4.2013
GS predložil RR prehľad členskej základne SMF ku dňu zasadnutia RR:
CPM spolu
z toho CPM
vintage
scooter
minimoto
EaR
TPM spolu
z toho
mx
mx d
supermoto
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Flag marshal
Medical
Timekeeping
Spolu

141
71
39
19
12
331
356
271
32
21
14
39
6
17
14
24
59
0
2
2
1004

Členstvo fyzicky

950

K 03.5.2012 sme evidovali 1096 členov, t.j. k 30.4.2013 eviduje pokles členskej základne o 146 členov.

6. Športová sezóna 2013 – zmeny v kalendári, priebeh
V úvode predmetného bodu rokovania RR predložila GS konferenčne odsúhlasené výšky zápisných poplatkov pre
sezónu 2013, v ktorých je zahrnuté i poistenie voči tretím osobám, ktoré bolo uzatvorené v poisťovni UNION s krytím
150.000€. RR v zmysle konferenčného prerokovania a navrhovaných úprav odsúhlasila pre sezónu 2013 zápisné
poplatky v nasledovných výškach:

5

Zápis do kalendára SMF (vrátane poistenie podujatia)
Podujatia FIM a FIM Európa + AAC
MM SR + M SR + voľné medzinárodné
MM SR Trial, MX mládeže, Mini moto, Scooter,
supermoto, M SR šprint, RP MX, PD + ostatné

60,-€
60,-€
30,- €

201334
Var.symbol

Následne prítomní viceprezidenti predniesli správy o priebehu športovej sezóny príslušných disciplín:
CPM: Ladislav Šnegoň, viceprezident SMF pre CPM informoval o zrušení, resp. preložení podujatia majstrovstiev AAC
pre nepriaznivé počasie. V súčasnej dobe sa čaká na potvrdenie náhradného termínu uskutočnenia podujatia. Seriál MM
SR skútrov, mini Moto a Mini GP sa rozbieha veľmi dobre. Uzatvorila sa zmluva s mestom D.Streda ohľadne využívania
kartingového okruhu a to nie len na dve podujatia, ale i na tréningy mladých jazdcov. Na prvom podujatí seriálu sa
zúčastnil i prezident, ktorý vyzdvihol internacionalizáciu tohto spojeného šampionátu. Tak ako i v iných disciplínach tak
i tu sa potvrdil prínos spájania šampionátov okolitých krajín. Následne zhodnotil úvodné podujatie seriálu MM SR a SP
CPM, ktorý sa i vďaka promotérovi spoločnosti Slovakia racing rozbehol na vysokej úrovni. Následne RR prerokovala
vzniknutý problém ohľadne rozoberania motocyklov tr.125SP technickým komisárov Tiborom Tonkom, ktorý na základe
zistení požadoval diskvalifikáciu dotknutých jazdcov. Jeho požiadavku jury neakceptovala s odôvodnením, že jazdci
nemali k dispozícii jasný preklad pravidiel AAC. Predseda TKV poukázal na skutočnosť, že jury nemá právo
neakceptovať návrhy technického komisára na vylúčenie jazdca za nedodržanie tech. predpisov, avšak opätovne tu
vystúpila otázka nejasnosti vo výklade/preklade predpisov a skutočnosť, že menovaní jazdci s daným problémom minulý
rok odjazdili celý seriál AAC. L.Šnegoň poukázal na skutočnosť, že nikto z jazdcov nepodal protest na porušenie
technických predpisov. Taktiež poukázal na skutočnosť, že uvedená trieda je veľmi problematická, jazdia ju prakticky len
Slováci a Česi. Po rozsiahlej diskusii a to i vzhľadom na stabilizovanie situácie RR prijala uznesenie v zmysle ktorého sa
v termíne do 8.5.2013 musí spracovať odborne prekonzultovaný preklad príslušného článku technických predpisov AAC
ä podľa ktorých sa ide i MM SR) a tento preklad bude odoslaný všetkým jazdcom. Od nasledujúceho podujatia seriálu
MM SR sa budú dodržiavať jasne stanovené technické predpisy AAC – viď uznesenie.
TPM: Ľuboš Löffler, viceprezident SMF pre TPM, informoval o úvodnom podujatí seriálu MM SR v motokrose, ktorý sa
tento rok ide pod názvom Slovakia MX CUP 2013 a partnerom ktorého je Slovakia MX profi team. Podujatie, ktoré sa
uskutočnilo v Šenkviciach malo kvalitný športový priebeh a to i vďaka účasti jazdcov z ČR, Maďarska a Poľska. Druhé
podujatie je už 1.5.2013 na Myjave, kde očakávame taktiež vysokú účasť jazdcov. Seriál MM SR mládeže tried MX50
a MX65 sa uskutoční v spolupráci s Maďarskou federáciou , pričom 3 podujatia budú u nás a tri v Maďarsku. ŠK TPM
hľadá možnosti podpory organizátorov uvedených podujatí mládeže. V danej problematike informoval prezident, že bol
oslovený p.Galis s požiadavkou finančnej podpory uvedeného seriálu, avšak zatiaľ bez odozvy. Okrem uvedených dvoch
seriálov MM SR sa uskutočnia dva seriáli region.podujatí: západ Motocross tour 2013 a východ W+S Welding cup 2013.
Seriál Slov,pohára sa bude jazdiť v rámci určitých podujatí regionálnych pohárov. MM SR supermoto má v kalendári 4
podujatia – 2 v Maďarsku a dve v SR. Po podujatí v Šenkviciach sa musí brať väčší dôraz na zdravotné zabezpečenie
podujatí.
PPD: Jakub Zliechovec, viceprezident SMF pre PPD informoval o príprave dvoch vrcholných podujatí a to ME challenge,
kde sa očakáva účasť kvalitných jazdcov GP, avšak pre nezhody promotéra bez jazdcov V. Británie. Čo sa týka podujatia
Flat track je v kontakte s komisiou PD FIM a konzultujú si niektoré otázky ako napr. i homologizáciu trate. Na okruhu
v Žarnovici v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia mantinelov, ktorá už bola nevyhnutná. Taktiež informoval o zrušení
úvodného podujatia – prípravného preteku medzi Slovenskom a Rakúskom a to z organizačných dôvodov zo strany
Rakúska. V závere informoval o ukončení jazdeckej kariéry J. Halabrína.
TRIAL: Milan Kollár, viceprezident SMF pre trial, informoval o prípravách účasti na trialovej šesťdňovej v Škótsku, kde
odchádza výprava SMF s jazdcami Petrom Vranákom a Milanom Kollárom ( ním osobne) už 2.5.2013. Ohľadne seriálu
MM SR informoval o kalendári v ktorom sú tri podujatia u nás: Nitra, Lazy p/Makytou a Kysak plus podujatie v ČR, Poľsku
a Rakúsku. Na záver sezóny je naplánované podujatie družstiev v Kysuckom novom meste. Okrem toho sa plánuje štart
na nim dvoch podujatiach ME – Š. Sordyl a na už spomínanej šesťdňovej s Škótsku. Podujatie v Nitre je zároveň
i majstrovských podujatím ČR a tak sa očakáva vyššia účasť jazdcov, čo by značne pomohlo k popularizácii trialu.
EaR: Peter Lazar, viceprezident SMF pre EaR informoval o uskutočnených dvoch podujatiach a to úvodnom podujatí
country crossu v Borskom Mikuláši, kde bola už tradične vysoká účasť jazdcov a následne podujatí klasického endura
v Kuchyni, kde sa išla i Alpe Adria. Bohužiaľ podujatie v Kuchyni nesplnilo očakávania a to i vzhľadom na skutočnosť, že
vojsko nedalo organizátorovi možnosť postaviť trať hodnú kvalitného endura. Prejazdy medzi vložkami boli po cestách,
čo v chladnom počasí bolo pre jazdcov veľmi nepríjemné. ŠK EaR je toho názoru, že cesta organizácie podujatia vo
vojenských priestoroch je pri súčasnom prístupe vedenia rezortu pre enduro neprijateľná a to i napriek tomu, že na
verejnosti sa deklaruje, že vojenské priestory budú viac využívané i civilným obyvateľstvom . Následné podujatia
v kalendári by sa mali uskutočniť, problémy sú ešte s endurom v Debradi. ŠK EaR operatívne podujatia rieši. V oblasti
ŠR sa predpokladá účasť 11 jazdcov na ME v Taliansku, presné zloženie bude sekretariátu včas oznámené za účelom
spracovania prihlášok. Predpokladá sa účasť na všetkých podujatiach tohtoročného seriálu ME i keď pravdepodobne nie
v takom počte, nakoľko druhé podujatie je vo Francúzsku a následne v Portugalsku, kde je i súťaž tímov kde by sme mali
obhajovať tretie miesto z roku 2012. V súčasnej dobe je pred ŠK EaR dôležitá otázka a to zabezpečenie účasti JTT na
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tohtoročnej ISDE na Sardínii. Za účelom prípravy je potrebné urýchlené spracovanie rozpočtu účasti a zahájenie činnosti
na jeho naplnení hlavne v príjmovej časti. Na potrebu včasného zahájenia prípravy účasti na ISDE poukázala i GS a to
na základe skúsenosti z minulého roku.
7. Vyhodnotenie večera majstrov a účasti SMF na výstave Motocykle 2013
RR prerokovala priebeh účasti SMF na výstave Motocykle 2013, ktorej sa každoročne zúčastňujeme ako garanti
hlavne vďaka poskytnutia expozície a miesta zdarma od výstaviska Incheba. V tomto roku sa opätovne uskutočnil
promo pretek skútristov a ukážky zručnosti trialových jazdcov, avšak kvôli zhoršeniu počasia nemohli byť všetky
plánované aktivity našich jazdcov uskutočnené. RR odsúhlasila vyúčtovanie nákladov účasti na výstave, ktoré sú
zaradené do rozpočtových položiek činnosti SMF.
V rámci výstavy sme už po tretí krát uskutočnili dekorovanie majstrov motocyklového športu za predchádzajúci rok, t.j.
rok 2012. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa na večer nedostavili všetci aktéri dekorovania a pozvaní hostia, napriek
tomu RR zhodnotila priebeh večera veľmi pozitívne a to i na základe ohlasov účastníkov samotných.
uznesenie. Za rok 2013 sa plánuje uskutočnenie dekorovania v rámci pripravovaného plesu SMF, ktorého prvý návrh
organizačného zabezpečenia RR prerokuje na najbližšom zasadnutí za II.Q 2013
8. Správa o priebehu GZ MACEC
GZ MACEC sa uskutočnilo dňa 8.-9..marca 2013„ na Ukrajine. Za SMF sa zasadnutia zúčastnili pp. Smižík, Zliechovec
a Löffler. Menovaní informovali RR o priebehu zasadnutia v rámci ktorého bol za viceprezidenta MACEC za SMF
zvolený p. Ing. Jakub Zliechovec, ktorý nahradil Ing.Petra Lazar.
Do kalendára podujatí MACEC boli z podujatí SMF zaradené:
Motokros - MM SR Mníšek n/Hnilcom
Enduro - MM SR Ješková Ves
Country cross – MM SR Vyšný Medzev
Trial - MM SR Kysak
9. Účasť SMF na kongrese FIM Európa
Kongres FIM Európa 2013 sa uskutoční v Litve – Vilnus v termíne 27.-30.6.2013.
RR odsúhlasila účasť za SMF : Ing.Pavol Sás (komisia endura) , Ing.Pavol Šinský (environm.komisia), Peter Baláž
(komisia vintage), Peter Smižík, Mgr. Tatiana Kašlíková.
RR odsúhlasila rozpočet účasti zástupcov SMF s tým, že prijala uznesenie v zmysle ktorého sa bude hľadať alternatívne
lacnejšie ubytovanie a taktiež hľadať možnosť dopravy autom a nie letecky – viď uznesenie RR.
10. Konferencia motocyklistov – seniorov v Hlohovci
Na základe poverenia FIM Európa sa 2.celoeurópska konferencia seniorov motocyklistov uskutoční v dňoch 24.-26.mája
v Hlohovci. Organizátorom podujatia je Classic club Hlohovec pod vedením Petra Baláža. RR na svojom
predchádzajúcom zasadnutí schválila finančnú podporu uvedeného podujatia vo výške 1000€ a na základe uznesenia
RR boli uskutočnené rokovania s Petrom Balážom ohľadne pomoci pri organizačnom zabezpečení podujatia. Sekretariát
SMF vychádza organizátorovi v ústrety po administratívnej stránke. Bol spracovaný ponukové materiál v angl. verzii,
ktorý bol, po schválení sekretariátom FIM Európa, odoslaný na všetkým okolitým federáciám. Na predmetnom rokovaní
bol odkonzultovaný jednotný postup v prípave a k zabezpečeniu hladkého priebehu podujatia.
RR berie na vedomie informáciu o príprave tohto európskeho podujatia.
11. Rôzne:
a) GS informovala RR SMF o príprave spustenia novej web stránky SMF. RR berie informáciu na vedomie.
b) RR prerokovala požiadavku TKV ohľadne nákup novej súpravy pre meranie hluku a to s ohľadom na predpisy FIM
a ochrany životného prostredia. Predseda TKV p.Radoczi preložil členom RR návrh TKV ohľadne hlukových limitov
pre disciplíny motokros a enduro spolu s podrobnou štatistikou z merania hluku na podujatiach EaR. RR akceptuje
potrebu znižovania hladiny hluku motocyklov a na základe uvedených argumentov schválila nákup novej súpravy
na meranie hluku vo výške 557,50€ ( merač zvukovej hladiny+ kalibrátor +aktívne slúchadlá).

12. Ukončenie.
Prezident SMF p.Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.

V Pov. Bystrici 30.apríla 2013
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r
generálny sekretár SM

overil: Ladislav Šnegoň, v. r.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 30.04.2013
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Prehľad uzatvorených zmlúv SMF k 30.4.2013.
Správu o stave členskej základne SMF k 30.4.2013.
Vyhodnotenie účasti SMF na výstave Motocykel 2013 a vyhodnotenie „večera majstrov SMF 201“.
Správu o priebehu GZ MACEC na Ukrajine.

2. Riadiaca rada schvaľuje :
a) Overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR 30.4.2013 a to Ladislava Šnegoňa.
b) Predĺženie platnosti uznesenia č. 49/2012 do 15.5.2013, uznesenie č. 15/2013 do 10.5.2013 a uznesenia č.21/2013 do
2.5.2013.
c) Zrušenie uznesenia č,7/2013.
d) Navýšenie rozpočtovej položky poplatky do medzin. organizácii z 2.400€ na 2.600€.
e) Presun čiastky 1.000€ z rozpočtovej položky Semináre na položku Kongresy FIM, UEM a MACEC.
f) Rozšírenie rozpočtových položiek činnosti SMF o položku 20.výriočie SMF s budgetom 10.000€.
g) Konferenčne odsúhlasený nákup pásky s logom SMF v množstve 100km v cene 1.650km a prerozdelenie rozdelenia
pásky podľa prerokovaného rozdeľovníka.
h) Nákup nafukovacej brány SMF v cene 1.198,80€.
i) Zvýšenie rozpočtovej položky činnosti SMF 2013 Mzdy a odvody o sumu 700€ a to v súvislosti so zvýšením počtu
pracovníkov sekretariátu SMF o metodika športu.
j) Prerokovanú výšku zápisných poplatkov za podujatia SMF v rámci ktorých je i poistenie podujatí:
Podujatia FIM a FIM Európa + AAC
60,-€
201334
MM SR + M SR + voľné medzinárodné
60,-€
Var.symbol
MM SR Trial, MX mládeže, Mini moto, Scooter,
30,- €
supermoto, M SR šprint, RP MX, PD + ostatné
k)

l)

Účasť zástupcov SMF v zložení: Ing.Pavol Sás (komisia endura) , Ing.Pavol Šinský (environm.komisia), Peter Baláž
(komisia vintage), Peter Smižík, Mgr. Tatiana Kašlíková ma kongrese FIM Európa vo Vilnuse v zmysle schváleného
rozpočtu účasti.
Nákup novej súpravy na meranie hluku vo výške 557,50€ ( merač zvukovej hladiny+ kalibrátor +aktívne slúchadlá).

3.

Riadiaca rad ukladá :

UZNESENIE 24/2013
Zaslať na MO SR list – reakciu na stanovisko ministerstva k uskutočnenému podujatiu MM SR a AAC enduro v Kuchyni..
Z: prezident
T: 10.5.2013
UZNESENIE č.25/2013
Spracovať závery uskutočnených seminárov organizátorov podujatí SMF a absolventom seminárov vydať príslušné
MŠVVaŠ odsúhlasené certifikáty.
Z: GS
T: 31.5.2013
UZNESENIE č.26/2013
ŠK ŠMT dopracovať kalendár podujatí M SR v šprinte motocyklov.

Z: v texte T: máj 2013

UZNESENIE č.27/2013
Po zverejnení výzvy na predloženie projektov pre II. polrok 2013 dôkladne spracovať projekt za účelom zvýšenia dotácie
v oblasti ŠR a rozvoja športových odvetví. Z: prezident a GS SMF
T: podľa termínu zverejnenej výzvy
UZENESENIE č.28/2013
Spracovať žiadosť o dofinancovanie organizácie významných podujatí v roku 2013 a to MS Flat track Žarnovica a MS
v motokrose MX3 a žien Šenkvice ako i 49.ročníka najstaršieho motocyklového podujatia Zlatá prilba SNP.
Z: prezident a GS
T: máj 2013

8

UZNESENIE č.29/2013
Spracovať samostatnú žiadosť o finančnú podporu účasti juniorského trofi tímu na ISDE 2013 na Sardínii.
Z: prezident a GS
T: máj 2013
UZNESENIE č.30/2013
RR po argumentácii zainteresovaných potvrdzuje výsledky z úvodného podujatia seriálu MM SR CPM – Slovakia Ring s tým,
že do budúceho podujatia /17.-19.5.2013 Hungaroring ) budú mať všetci jazdci k dispozícií odkonzultovaný preklad
technických predpisov AAC 2013 a pripravia svoje motocykle tak, aby týmto pravidlám vyhovovali.
Z: ŠK CPM a jazdci CPM
T: v texte
UZNESENIE č.31/2013
V spolupráci s technickým výborov SMF zabezpečiť presný odborný preklad technických predpisov AAC a tento rozposlať
jazdcom CPM v termíne do 10.5.2013.
Z: TKV, ŠK CPM a sekretariát SMF
T: v texte
UZNESENIE č.31/2013
ŠK EaR spracovať rozpočet účasti juniorského TT na tohtoročnej šesťdňovej motocyklovej súťaži na Sardínii.
Z: v texte
T: 20.5.2013
UZNESENIE č.32/2013
Na najbližšie zasadnutie RR SMF pripraviť prvý návrh organizačného zabezpečenia večera majstrov SMF za rok 2013
formou plesu - návrh miesta uskutočnenia podľa výsledkov rokovaní s Inchebou .
Z: prezident a GS
T: v texte
UZNESENIE č.33/2013
V súvislosti s účasťou zástupcov SMF na kongrese FIM Európa vo Vilnuse hľadať možnosti zabezpečenia lacnejšieho
ubytovania a zníženia nákladov na dopravu.
Z: GS
T: 20.5.2013
UZNESENIE č.34/2013
Úzko spolupracovať s organizátorov 2.európskej konferencie seniorov –motocyklistov v Hlohovci pri organizačnom
zabezpečení uvedeného podujatia.
Z: sekretariát SMF
T: 26.5.2013

Pov. Bystrica 30.04. 2013

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v.r.

Overil: Ladislav Šnegoň, v. r.
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