Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 07.08.2018 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Otvorenie
Schválenie zápisnice z RR SMF 19.04.2018
Kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení SMF k 31.07.2018 a vyúčtovanie príspevku z MŠVVaŠ SR
Informačný systém športu a jeho napĺňanie
Informatívna správa o stave členskej základne k 06.08.2018
Športová sezóna 2018 – priebeh ku dňu zasadnutia RR SMF
Vyhodnotenie účasť SMF kongrese FIM Európa
Ukončenie.

1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Lazar. V úvode privítal prítomných členov RR SMF a ospravedlnil
viceprezidenta SMF pre trial p. Kollára, ktorý sa z dôvodu dovolenky v zahraničí zasadnutia RR SMF nezúčastnil .

na 3. zasadnutí RR v tomto roku. Následne RR odsúhlasila program rokovania RR SMF 19.4.2018
2. Schválenie zápisnice z RR SMF 19.04.2018

Zápisnica z 19.4.2018 bola po prerokovaní jednomyseľne odsúhlasená a je zverejnená na web stránke
www.smf.sk . Za overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR 07.08.2018 bol odsúhlasený p. Ing. Ján Miškov.
3. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali členovia RR v rokovacom materiáli predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
02-19/2010, 21-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011, 41-47/2011, 5051/2011, 01-03/2012, 06-08/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 26-27/2012,28-29/2012, 31-32/2012, 3441/2012,43/2012, 45-53/2012, 02-03/2013,08-18/2013, 21-34/2013, 37-40/2013, 42-58/2013, 01-05/2014, 08-2/2014,
14-27/2014, 29-33/2014, 35-50/2014, 52-54/2014, 56.57,59/2014, 62-68/2014, 01,04/2015, 7-12/2015, 14,17,19-23
/2015, 24-28/2015, 30-36/2015, 02-07/2016, 09/2016, 12-16/2016, 18-24/2016, 02,04-09,12, 03,13,15,16-19/2017,
23-31,35,37,32,33,36,38,40/2017, 01,04-11/2018

UZNESENIE č.12/2018
Vypracovať štatút kontrolóra SMF, ktorý bude prerokovaný na najbližšej RR
Z: Ing. Turányi
T: najbližšia RR SMF
Po prerokovaní RR odsúhlasila predĺženie termínu splnenia uznesenia do najbližšej RR. Taktiež RR odsúhlasila zmenu
formulácie tohto uznesenia.
UZNESENIE č.13/2018
GS spracuje do najbližšieho zasadnutia RR SMF smernicu –metodiku prípravy trénerov v rámci SMF, ktorú prerokuje
so spolupracujúcimi fakultami telesnej výchovy a športu. Z: GS
T: najbližšia RR SMF
Smernica bola po prerokovaní schválená.
UZNESENIE č.14/2018
Preveriť a následne doplniť smernice ohľadne používania alkohol testeru na podujatiach SMF o postup pri kontrole
prítomnosti alkoholu v krvi u zákonných zástupcov neplnoletých jazdcov a delegovaných činovníkov – v právomoci
viceprezidenta za disciplínu, príp. ním poverený člen ŠK SMF. Z: GS
T: 24.4.2018
Smernica bola doplnená – viď rokovací materiál SMF. Do smernice bol zapracovaný postup kontroly prítomnosti
alkoholu len u delegovaných činovníkov, nakoľko po konzultácii s právnikom nie je v našej kompetencie kontrolovať
prítomnosť alkoholu u zákonných zástupcov neplnoletých jazdcov, ktorí nie sú členmi SMF. V danej oblasti môžeme len
vykázať doprovod jazdca za nešportové správanie z podujatia a disciplinárne potrestať jazdca, ktorý zodpovedá za
správanie doprovodu – z mysle športového poriadku FIM. RR predmetnú smernicu po úprave schvaľuje.
UZNESENIE č.15/2018
Zapracovať uznesenie č. 23/2002, 09/2003, 24/2003, 17/2004, a uznesenie č.41/2013 do smernice obehu tlačív SMF.
Uznesenie č. 39/2007 zapracovať do smernice o použití 2% podielu dane.
Z: GS a ekonómka SMF
T: 20.04.2018.
Viď menované smernice v rokovacom materiáli rokovania RR SMF. Po prerokovaní RR smernice schvaľuje.
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UZNESENIE č.17/2018
Vyžiadať na MŠVVaŠ SR – ministerka školstva stanovisko k systému prerozdelenia dotácii na významné podujatia
v SR 2018 a následne o celom postupe a odpovedi informovať RR SMF. Následne prerokovať ďalší postup s KŠZ,
resp. s SOV.
Z: prezident a GS
T: 23.04.2018
Prezident a GS informovala o stanovisku MŠ a o krokoch, ktoré v danej oblasti podnikli, avšak podpora podujatí je pre
tento rok už uzatvorená.
UZNESENIE č.18/2018
Spracovať na FIM Európa žiadosť o odpustenie zápisných poplatkov za podujatia FIME v roku 2018 vzhľadom na
situáciu s dotáciami z MŠVVaŠ SR.
Z: GS
T: apríl 2018
Žiadosť bola v termíne podaná a následne sme dostali odpoveď, že manažment FIME sa bude danou problematikou
zaoberať na svojom zasadnutí v Nantes. Následne po kongrese v Nantes sme dostali list od prezidenta FIME p. Srba,
kde nám potvrdzuje dotáciu 2100€, čo predstavuje výšku zápisných poplatkov za podujatia ME MX, EP PD a EP CC.
Po prerokovaní RR odsúhlasila ponechať podporu predmetných podujatí vo výške schválenej na RR SMF dňa
19.04.2018, pričom zálohové faktúry odoslané organizátorom týchto podujatí budú zo stornované.
UZNESENIE č.20/2018
V súvislosti s voľbou nového zloženia komisii FIME pokúsiť sa zaradiť dvoch observerov do štruktúr MX a PD FIME.
Z: GS, prezident
T: 28.6.2018
Uznesenie v tomto znení bolo splnené, ale rozhodnutie o zložení jednotlivých komisií FIME ešte nie je oznámené, t.j.
nevieme či boli pp. Pavlovčík a Zliechovec zaradení do komisií MX a PD FIME. Info podáme na najbližšom zasadnutí
RR SMF,
UZNESENIE č.22/2018
Zrevidovať rozhodnutie ohľadne používania homolog. chráničov počas sezóny 2018.
Z: predseda TK
T: 25.4.2018
2. Zrušené uznesenia :
48/2001, 23/2002, 09,24/2003, 17/2004, 39/2007, 01,20,33/2010, 04,05,07,31,36,40,48/2011;
04,05,09,12,13,19,25,33,44/2012; 01,05-07,19,20,22,33-36,41/2013, 06-07,34,51,55 58 60, 61,/2014,
02,03,06,11,13,15,17,18,29/2015, 01,06,08,10,11,19,37,38/2016, 10,14,21,22/2017,

3.Uznesenia v trvaní :
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 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 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.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. Uvedené uznesenie bude zapracované do NŠP disciplín SMF na najbližších VZ disciplín SMF.
Z: ŠK disciplín SMF
T: najbližšie VZ disciplín SMF
UZNESENIE č.34/2017
Na VZ disciplín SMF v roku 2018 pripraviť možnosť on-line potvrdení účastí na základe čoho bude možné spresniť
priestory na uskutočnenie jednotlivých VZ a taktiež občerstvenia pre účastníkov týchto VZ.
Z: viceprezidenti za disciplíny a GS
T: termíny VZ disciplín SMF za rok 2018
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UZNESENIE č.2/2018
Aktívne spolupracovať s Petrom Lovíškom na príprave knihy 25 rokov SMF a prípravu knihy pravidelne kontrolovať tak,
aby sa zabezpečila jej tlač k termínu večera majstrov SMF za rok 2018 – december 2018.
Z: GS a RR SMF
T: rok 2018
UZNESENIE č.03/2018
Účasť na medzinárodných seminároch činovníkov disciplín SMF zabezpečovať z prostriedkov SMF vždy po prerokovaní
v RR SMF a to v trojročnom cykle ( trojročná platnosť licencií FIM).
Z: RR SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.19/2018
Na jesennom zasadnutí RR SMF sa opätovne vrátiť k otázke prerozdelenia dotácie na kluby SMF.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.21/2018
Vstúpiť do jednania s MACEC- om ohľadne zaradenia podujatí CPM do kalendára MACEC od sezóny 2019.
Z: prezident SMF a viceprezident MACEC za SMF
T: rok 2018

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.16/2018
Spracovať informáciu o príprave knihy k 25. výročiu SMF + pripraviť informáciu o obsahu/počte výtlačkov a pripraviť
kalkuláciu na 500/1000ks. Informáciu poslať členom RR SMF emailom.
Z: GS, P. Turányi
T: máj 2018
p. Lovíšek sa krátko pred zasadnutím RR SMF ospravedlnil, ale prostredníctvom GS informoval, že na knihe pracuje,
info na najbližšom zasadnutí RR SMF. Uznesenie zostáva v trvaní do októbra.2018.

4. Správa o hospodárení SMF k 31.07.2018 a vyúčtovanie príspevku z MŠVVaŠ SR
Správa, ktorú sl. Cipciarová k 31.07.2018, je predložená v rokovacom materiály písomne a bližšie informácie
a vysvetlenie podala na RR SMF generálna sekretárka. Prehľady jednotlivých disciplín boli odoslané viceprezidentom
SMF vopred ku kontrole.
V danom bode RR odsúhlasila zrušenie vedenia samostatného pod účtu lekárskeho výboru, kde momentálne figuruje
čiastka 20,25€. Uvedená suma bude interne preúčtovala do man. poplatkov SMF a prípadné výdavky lek. výboru budú
v budúcnosti podliehali schváleniu v RR.
Následne RR prerokovala a na základe zdôvodnenia GS odsúhlasila úpravu rozpočtových položiek:
# položku mzdy a odvody navýšiť o 1500
# položku stravné navýšiť o 800
# položku poštovné navýšiť o 300€.
Následne na RR v zmysle prijatých uznesení prerokovala aktualizovaný prehľad krytia činnosti SMF na rok 2018. V danej
súvislosti RR odsúhlasila navýšenie položky na správu web stránky SMF, kde sme na minulej RR odsúhlasili mesačný
paušál za vedenie web stránky od 1.4.2018 vo výške 60€, avšak uvedená suma bola nesprávne uvedená bez DPH, t.j.
skutočne sa jedná o sumu 72€/mesačne + poplatky za správu webu do 31.3.2018 - požiadavka na navýšenie uvedenej
položky z 732€ na 1026€ bola schválená. RR v závere schválila odmenu 500€ pre generálnu sekretárku pri príležitosti
životného jubilea.
5. Informačný systém športu a jeho napĺňanie
V zmysel usmernenia MŠVVaŠ SR je potrebné informačný systém naplniť najneskôr do 31.8.2018. V súčasnej dobe
sekretariát SMF upravuje požadované údaje členskej základne SMF tak, aby sme ich mohli prostredníctvom importných
tabuliek preniesť do IS. Problém máme s členskými klubmi, nakoľko sa do IS môžu zadávať len kluby, ktoré majú
samostatnú registráciu na MV SR, t.j. nie ako pridružené zložky iných združení ako napr. AMK, ZTŠČ a pod. Z uvedeného
dôvodu nám z členskej klubovej základe vypadlo cca 18 klubov, napr. Myjava. Skýcov, Veľký Klíž a pod. Preniesli sme
požiadavku na tvorcov IS, aby boli akceptované i kluby, ktoré fungujú na základe stanov svojich materských organizácii,
zatiaľ sme nedostali odpoveď. Bolo nám len povedané, že nie sme prvý NŠZ, ktorý sa na daný problém pýta a že sa to
rieši. Obdobne máme problém s popisným číslom, ktoré je povinné a nie všetky obce majú pridelené popisné čísla. Tým
by sme prišli o časť členskej základne. Sekretariát SMF sa danou problematikou aktívne zaoberá, avšak všetky tieto
nedokonalosti IS, ktorý vychádza z nového zákona o športe sú veľmi časovo náročne.

3

6. Informačná správa o stave členskej základne k 06.08.2018
Na RR SMF bol prerokovaný prehľad členskej základne SMF k 31.7.2018 – viď tabuľka nižšie. V danom bode RR SMF
súčasne prerokovala preúčtovanie sumy 1.405€ z pod účtu MX na rozp. položku manipulačné poplatky – príjem za
licencie quad.
Licencie SMF k 31.07.2018

2018
221

2017

cpm

84

82

vintage

77

Timekeeping

109
28
309
408
274
46
22
9
57
18
57
12
111
17
26
45
31
2
1

Spolu
Skutočne

1258
1190

CPM spolu
z toho

scooter/minimoto/miniGP
EaR
MX spolu
z toho

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

183

24
326
396
265
49
18
8
56
19
56
10
170
17
26
42
31
2
1
1279
1208

7. Športová sezóna 2018 – priebeh ku dňu zasadnutia RR SMF
V danom bode viceprezidenti za disciplíny zhodnotili priebeh športovej sezóny príslušnej disciplíny ku dňu zasadnutia RR
SMF.
- EaR – p. Sás informoval o priebehu podujatí MM SR , kde poukázal na vynikajúcu spoluprácu z endurom ACCR –
spoločné majstrovské podujatia. Potešujúci je i nárast podujatí klasického endura. Do konca sezóny zostávajú ešte dve
podujatia a to podujatie endura v Gelnici, kde bude i AAC a jedno dňové podujatie country crossu jednotlivcov
v Morovne, ktoré bude pokračovať na druhý deň súťažou cCC dvojíc. V Morovne sa uskutoční i krátke vyhlasovanie
disciplína EaR. Do budúcnosti bude potrebné upraviť vyplácanie jazdcov – viď najbližšie VZ EaR a úprava NŠP. V oblasti
reprezentácie sa pripravuje účasť na záverečnom podujatí ME enduro v Poľsku, kde je i súťaž národných tímov
a predpokladá sa štart dvoch slovenských tímov – junior a veterán. ISDE 2017 sa zúčastní len jeden klubový tím Martina
Gottvalda. Na svetovom pohári baja v maďarsku budú štartovať Svitko a Varga.
- MX – p. Löffler predniesol odpočet uskutočnených podujatí seriálu MM SR a taktiež reg. pohárov ESX cup a Scrub cup.
Regionálne poháre fungujú v plnom prúde, problém je s termínom záverečného podujatia RPZ Šaštíne-Stráže. ŠK sa
danou problematikou zaoberá a hľadá náhradné riešenie, ale pravdepodobne bude musieť byť uvedené podujatie
zrušené, t.j. v tomto prípade partnerovi seriáli spoločnosti SCRUB desing budeme musieť dobro pisovať dotáciu na toto
podujatie. Súčasne prebieha seriál mládeže, ktorého sa zúčastňuje cca 70 jazdcov. Seriál je značne podporovaný ŠK, čo
zaťažuje fin.rozpočet disciplíny. V zahraničí nás úspešne reprezentuje Richard Šikyňa, ktorý štartuje na európskych
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podujatiach seriálu MS MX2. MXoN sa nezúčastníme, nakoľko je to v USA, ale nie sú ani vhodní jazdci. Obdobná situácia
s jazdcami je i v prípade MXoEN v Poľsku..
- PD – p.Zliechovec informoval o uskutočnených podujatiach v Žarnovici, o začiatku 2.polovice Extraligy, kde
Speedwayclub Žarnovica štartuje. Informoval o postupe p. Davida Pacalaja do finálen ME do 19 rokov a taktiež
o M.Vaculíkovi a o jeho návrate do kolotoča MS speedway GP po zranení. Koncom augusta sa v Žarnovici uskutoční už
45. ročník Zlatej prilby SNP.
- ŠMT – p.Miškov referoval o priebehu uskutočnených podujatí ako bodovacej súťaže tak i seriálu šprintov. M SR
bodovacej súťaže mototuristiky už veľmi dobre prebehlo niekoľko podujatí, 4 podujatia budú ešte uskutočnené. M SR
šprinty - taktiež niekoľko podujatí už prebehlo veľmi dobre, len podujatie, ktoré sa malo konať v Jakubovanoch muselo
byť presunuté, našlo sa riešenie - boli spojené 2 podujatia v jeden deň. Do budúcnosti sa javí potrebný nákup časomiery,
nakoľko doposiaľ boli značné problémy z časomierou. Informoval taktiež o účasti na Rally FIM a FIM Motocampe.
- CPM – p. M. Baláž preniesol informáciu o uskutočnených podujatiach M SR, kde prebehli 3 podujatia, pripravuje sa
podujatie na Slovakia Ringu Cena Slovenska. Taktiež informoval o smutnom odchode člena ŠK CPM p.Gréča, ktorý náhle
zomrel v závere MS EWC na Slovakia Rongu, čo veľmi sťažilo prácu ŠK a p.Baláža, nakoľko p.Gréč bol nie len členom ŠK,
ale o podporovateľ viacerých slovenských jazdcov a to nie len v disciplíne CPM. V seriáli mládeže sú problémy
s termínom druhého podujatia na okruhu v Dlhej. ŠK CPM sa bude musieť danou problematikou zaoberať a hľadať
s partnermi z ACCR a MAMS náhradný termín . Problém má ŠK i s licenciami riaditeľ/športový komisár, kde sú licencie
síce platne a ich držitelia nemajú záujem byť delegovaní na podujatia – ŠK musí danú situáciu pre nasledujúce obdobie
riešiť.
- Trial – GS za neprítomného viceprezidenta SMF pre Trial p. Kollára informovala o uskutočnených podujatiach MM SR
a taktiež informovala o prípravách účasti Slovenského reprezentačného tímu na Triale národov v Sokolove v septembri
2018.
V závere tohto bodu rokovania RR SMF vystúpil prezident SMF p.Lazar, ktorý poukázal na potrebu prípravy projektov
v oblasti cestnej bezpečnosti - 3 body – rýchlosť, hluk, rešpektovanie motocyklistov. K danej problematike RR prijala
uznesenie za účelom zahájenia práce na takýchto projektoch.

8. Vyhodnotenie účasti SMF na kongrese FIM Európa
Kongres FIM Európa sa uskutočnil v Nantes ( Francúzsko) v termíne 28.6.-1.7.2018.
Účasť SMF: Ing. Peter Lazar, Mgr. Tatiana Kašlíková, Peter Baláž (vintage člen), Ing. Pavol Sás ( enduro člen), Ing. Pavol
Šínsky ( EV člen), Tomáš Pavlovčík ( MX observer), Ing. Jakub Zliechovec ( PD observer).
O priebehu kongresu informoval na RR SMF prezident a GS SMF.
ROZPOČET - PLÁN
NÁKLADY - plán
- letenky 7x 299€
- doprava + parkovné
- diéty 7x101,25€ (3dni x33,75)
- ubytovanie
( 2/3 izby á.- 93,40/noc x 3noci
1/1 á 61€ x 3 noci + poplatky)
SPOLU
PRÍJEM - PLÁN
- 3 x 300€
- letenka HD ???
- ubytovanie HD ???
- príspevok ???
SPOLU

= 2.093€
= 100€
= 708,75€
= 756,90€

= 3.6558,65€

= 900€
= 299€
= 225€ (75€ x 3 noci)
= 60€
1.484€

Náklady- plán : 2.174,65€ ( rozp. položka Kongresy , komisie FIM, FIME)
Náklady - skutočnosť:
- letenky 6x 299€+299 Zliechovec
- doprava letisko

= 2.093,-€
= 155,42€
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- parkovné 2 autá
- diéty 7x101,25€ (3dni x33,75)
- ubytovanie (Nantes+ZA)
- poistenie
SPOLU:
PRÍJEM – SKUTOČNOSŤ
- 3 x 300€
- dotácia na hlas.delegáta
SPOLU

= 135,84€
= 708,75€
= 783,90€
=
8,64€
= 3.855,55€

= 900€
= 700€
1.500€

Rozdiel – náklady SMF ( rozp. položka Kongresy , komisie FIM, FIME): 2.355,55€
Pri tvorbe rozpočtu sme počítali s dovozom na letisko 1 autom, avšak z organizačných a kapacitných dôvodov ( 6 osôb
s kuframi) nebol dovoz možný 1 autom, ale dvoma, preto sú náklady vyššie o CP na auto Partizánske – Viedeň a späť +
parkovanie vo Viedni. RR SMF vyúčtovanie schvaľuje.

9. Rôzne
a) VEČER MAJSTROV SMF 2018
GS informovala, že v divadle v Púchove je jediný možný termín na uskutočnenie Večera majstrov SMF za rok 2018
a to 8.12.2018 – RR termín schvaľuje. Bližšie sa bude večerom majstrov SMF 2018 RR zaoberať na svojom
najbližšom zasadnutí.
b) Info z činnosti sekretariátu SMF
GS informovala o pripravovanom seminári trénerov I.VT 19.-21.10.2018 v Bratislave. Termín ešte nie je potvrdený,
budeme to sledovať a informovať prípadných záujemcov z radov členov SMF.
GS predstavila RR návrh na nový systém evidencie členskej základne, ktorý bude korešpondovať z požiadavkami ISŠ,
pričom poplatok za tento systém je 40€/meačne, t.j. za rok je to 480€ ( dodávateľ nie je platcom DPH). Bude však
potrebné systém nastaviť na naše podmienky, je potrebné rokovať s autorom tohto systému a preveriť cenu
úpravy na naše podmienky.

10. Ukončenie:
Prezident SMF poďakoval všetkým za účasť a poprial šťastný rozbeh v sezóne 2018.
V Považskej Bystrici 07.08.2018

Spracovala: Mgr. Tatiana Kašlíková, generálny sekretár SMF
Overil: Ing. Ján Miškov, v.r.
Zapísala: Sylvia Lovíšková
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 07.08.2018
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Správu o hospodárení SMF k 31.03.2018.
Správu o stave členskej základne SMF k 31.7.2018.
Informáciu ohľadne napĺňania informačného systému športu.
Vyhodnotenie a informáciu o účasti SMF na kongrese FIM Európa.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Riadiaca rada schvaľuje :
Program rokovania RR SMF
Zápisnicu zo zasadnutia RR SMF zo dňa 19.04.2018.
Overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF 07.08.2018 – Ing. Ján Miškov.
Predĺženie platnosti uznesenia č.12/2018 do najbližšej RR SMF s úpravou textáže – po odsúhlasení hlavnou
kontrolórkou.
Predĺženie termínu platnosti uznesenie č.16/2018 do októbra 2018 a uznesenia 20/2018 do najbližšej RR..
Smernicu metodika prípravy trénerov v SMF.
Smernicu ohľadne používania alkohol testeru.
Smernicu obehu tlačív SMF a smernicu o použití 2% podielu dane.
Ponechať podporu významných podujatí 2018 vo výške schválenej na RR SMF dňa 19.04.2018,
Termín uskutočnenia dekorovania majstrov motocyklového športu 2018 a to 8.12.2018.
Zrušenie vedenia pod účtu lek. výboru SMF a prostriedky z toho pod účtu preúčtovať do manip. poplatkov.
Úpravu rozpočtových položiek činnosti SMF: mzdy o 1500€. Poštovné o 300€, stravné o 800€.
Úpravu schválenej výšky položky na správu web stránky SMF z 732€ na 1026€.
Pri príležitosti životného jubilea odmenu pre sl. Kašlíkovú, generálnu sekretárku SMF vo výške 500€.
Preúčtovať čiastku 1.405€ z MX do položky manipulačné poplatky.

3.

Riadiaca rada ukladá :

UZNESENIE č.23/2018
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prerokovať Večer majstrov SMF 2018 – 08.12.2018.
Z: GS
T: najbližšia RR SMF

UZNESENIE č.24/2018
Zverejniť na web stránke SMF všetky odsúhlasené smernice: smernicu metodika prípravy trénerov v SMF; smernicu
používania alkohol testeru; smernicu obehu tlačív SMF a smernicu o použití 2% podielu dane.
Z: GS
T: 20.08.2018
UZNESENIE č.25/2018
V spolupráci s ŠK ŠMT preveriť možnosť zakúpenia časomiery pre meranie šprintov – fotobunky + softvér na spracovanie
výsledkov od sezóny 2019.
Z: ŠK ŠMT + GS
T: január 2019
UZNESENIE č.26/2018
Preveriť možnosti spolupráce so štátnymi inštitúciami pri tvorbe projektu cestnej bezpečnosti, alebo projektu ochrany
životného prostredia. Priebežne o rokovaniach informovať RR SMF.
Z: prezident a GS
T: december 2018
UZNESENIE č.27/2018
V spolupráci s predsedom TV p. Radoczim spracovať článok ohľadne povinnosti používania homologovaných hrudných
chráničov. Povinnosť uvedeného postupu aj pre českých jazdcov prekonzultovať s hlavným techn. komisárom ACCR.
Z: GS a predseda TV SMF
T: november 2018
UZNESENIE č.28/2018
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prehodnotiť situáciu ohľadom pre financovania licencie na MS Speedway GP Martinovi
Vaculíkovi. Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.29/2018
DO budúceho zasadnutia RR SMF pripraviť návrh riešenia vystavovania jedno rázových licencií v rámci podujatí SMF.
Z: GS
T: v texte
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UZNESENIE č.30/2018
Uskutočniť rokovanie ohľadne nového systému evidencie členskej základne SMF od r.2019 a zistiť cenu úpravy systému na
naše podmienky. Danú otázku opätovne prerokovať na najbližšom zasadnutí RR SMF.
Z: GS
T: október 2018
V Pov. Bystrici 07. augusta 2018

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

overil: Ing. Ján Miškov, v. r.

.
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ZÁPISNICA Z RR SMF 07.08.2018 – PRÍLOHA č.1

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY ČINNOSTI SMF - návrh pre rok 2018 k 19.04.2018
položka

cestovné
Mzdy a odvody
Kongr.+komisie FIM,FIME
Tel.poplatky
Večer majstrov
Dohody+odvody
Účtovníctvo + audit
Zasadnutie RR + RK
Náhrady prezid. Do 4/2018
Nájomné
Kancel.potreby
Poštovné
Repre
Poplatky banke
Drobné nákupy
GZ SMF
Stravné-príspevok
Prevádzka vozidla
Propagácia
Ostatné prev.náklady
Poplatky do m.org.
Účasť na výstave Motoc.
Úroky MŠ SR
Soc.fond zamestn.
Semináre a vzdelávanie
Poistenie majetku
25 výročie - kniha
Prezentácia SMF na R.FIM
Zmeny zákl.dokladov SMF
SPOLU:

plán 14

1500
29500
3500
1800
640
1000
2040
2000
4800
3000
600
1000
200
600
500
400
1600
3000
1000
1500
2650
1000
20
200
500
86,28
1500

čerp.14

1004
30014,6
4442,49
1835,96
638,97
636,12
1800
2486,62
4800
2463
276,68
714,6
198,49
578,5
396,92
372,9
1537,8
2532,01
788,1
1208,2
2650
997,47
10,37
104,85
0
86,28
623,75

návrh 15

čerp.2015

900
872,6
25000 24494,01
3500 3442,41
1700 1628,31
1000 3661,51
2500 2612,12
1800
1800
2500 2375,78
4800
4800
3000
3448,2
500
476,29
700
859,02
400
211,86
600
436,45
1000
994,52
500
446,73
1250
1124,2
3000 2432,79
1000 1017,34
1300 1222,42
2650
2280
1000 1028,02
20
0,54
100
76,65
1000
648,77
86,28
86,28
0
0
3000 3363,04

66136,28 63198,68 64806,28

65839,86

návrh 16

čerp. 2016

900
829,29
27000 31050,77
4400 3283,61
1600 1421,26
3500 6057,51
4000 4098,69
1800
1800
2500
1853,7
5350
5350
3000
2463
500
575,74
800
939,86
1000 1008,92
500
452,06
1000
972,52
700
618,31
1400
1456,5
3000 3039,82
1500 1506,84
1300 1335,82
2600
2320
1500 1581,07
20
1,12
100
131
800
805,95
86,28
86,28
0
0
1700 1784,82
700
708,11
73.256,28

77.532,57

návrh 17

čerp. 17

2900 2774,59
42800 42474,25
5100
5007,1
1500 1434,77
5000 6611,28
500
414
2700
2700
2400 2765,15
5950
5900
3000
2955,6
500
470,27
1250 1154,92
1000
949,08
450
489,36
1000
1124,2
500
587
1600 1639,41
3000 3154,81
1500
1505,1
1300 1190,54
2400
2360
1900 1910,23
0
0
150
101,6
1300 1230,05
86,28
86,28
0
0
0
0
89.786,28

90.989,59

náveh 18

2000
54700
5000
1450
4000
500
2700
2400
2000
3000
500
1500
900
500
1000
790
2600
3000
1500
1100
2400
1468
0
150
1300
86,28
5000

101.544.28
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