Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 13.02.2018 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 hospodárení SMF k 31.12.2017
Správa o príspevku a dotáciách MŠVVaŠ 2018
Návrh Rozpočtu SMF 2018
Príprava špor.sezóny 2018 – kalendár, deleg.činovníci, zmluvy – poverenie, poistenie
Licencie SMF 2018 – aktuálny stav a zmeny v smernici pre rok 2018
Účasť SMF na výstave Motocykle 2018
Organizačná a obsahová príprava GZ SMF – 17.3.2018
GZ MACEC a účasť SMF
Rôzne:
a) Účasť zástupcov SMF na jarných zasadnutiach komisií FIM
c) Odborné semináre FIM a účasť členov SMF
e) Nákup hlukomeru 1.triedy pre TV

12. Ukončenie.
1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík. V úvode privítal všetkých členov RR na prvom tohtoročnom
zasadnutí RR SMF.
2. 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, 03,13,16-19/2017, 2430/2017
UZNESENIE č.15/2017
Do konca januára 2017 uskutočniť v spolupráci s FTVŠ školenie trénerov I. stupňa.
Z: GS
T: v texte
Všeobecná časť školenia trénerov I. stupňa bude v spolupráci s FTVŠ uskutočnené v termíne 6.-8.4.2018 na FTVŠ
Bratislava. Materiál – organizačné zabezpečenie s programom budeme po obdržaní z FTVŠ distribuovaný adeptom
školenia.
UZNESENIE č.31/2017
Uskutočniť rokovanie s Petrom Lovíškom ohľadne spracovania podkladov pre tlač knihy mapujúcej históriu SMF.
Z: prezident SMF
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Prezident SMF podal na zasadnutí informáciu ohľadne uskutočnených rokovaní s p.Lovíškom, ktorý sa podujal spracovať
obdržaný materiál a rozpracovať ho na 25 rokov existencie SMF. Po prerokovaní prezident SMF navrhol knihu pripraviť
na vydanie k termínu večera majstrov SMF za rok 2018, kedy by bola kniha pokrstená.
UZNESENIE č.35/2017
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prerokovať konečné vyúčtovanie večera majstrov SMF za rok 2017.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Vyúčtovanie bolo na RR SMF prerokované bez pripomienok.
UZNESENIE č.35/2017
Uskutočniť rokovanie s výstaviskom Incheba ohľadne účasti SMF na výstave Motocykel 2018, na ktorom bude
prerokovaná i otázka prípadného podujatia trialu, uskutočnenie GZ SMF a tlačového briefingu.
Z: prezident SMF a GS SMF
T: január 2018
Viď samostatný bod rokovania RR SMF.
UZNESENIE č.37/2017
Kontaktovať MUDr. Andreasa Juska ohľadne jeho členstva v lekárskej komisii FIM. Z: GS
T: január 2018
Po viacerých neúspešných pokusoch sa nám podarilo spojiť s MUDr. Juskom, ktorý pracuje v zahraničí. Informoval nás,
že februárového zasadnutia LK FIM sa nezúčastní, ale členom komisie chce zostať – bližšie info podá GS.
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UZNESENIE č.38/2017
Na prvom zasadnutí RR SMF v roku 2018 otvoriť otázku nákupu hlukomeru 1.triedy, pripraviť rozpočet prípadného
nákupu zostavy na meranie šprintov prostredníctvom fotobuniek a pripraviť podmienky možnosti použitia alkohol testu na
motocyklových podujatiach v zmysle lekárskeho kódu FIM.
Z: GS
T: v texte
Po prerokovaní RR odsúhlasila nákup predmetného hlukomeru z prostriedkov SMF bez toho aby sa pužili prostriedky
jednotlivých ŠK.
2. Zrušené uznesenia :
01,20,33/2010, 05, 07, 31,36,40,48/2011; 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, 02,03,06,13,15,17,18/2015,
29/2015, 01,06,08,10,11,19,37,38/2016, 14/2017, 21/2017

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.
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.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
Po prerokovaní RR odsúhlasila zrušiť uvedené uznesenie a prijať v danej problematike uznesenie nové.

2

UZNESENIE č.19/2012
ŠK dôsledne kontrolovať používanie symbolov SMF na podujatiach SMF a to hlavne umiestnenie loga na plagátoch ,
ktoré musí byť vopred pred ich distribúciou odkonzultované s viceprezidentom za danú disciplínu alebo sekretariátom
SMF. Taktiež je bezpodmienečne nutné zo strany ŠK zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania príslušného
podujatia.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2013
V spolupráci s OÚ Sverepec sledovať situáciu ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec a hľadať prípadné zdroje pre
odkúpenie tohto podielu v prípade schválenia odpredaja.
Z: prezident SMF
T: priebežne
UZNESENIE č.19/2013
Od najbližšieho zasadnutia RR predkladať na zasadnutiach prehľad uzatvorených zmlúv za obdobie medzi dvoma RR
SMF a na každom zasadnutí RR SMF odsúhlasiť overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
Z: GS SMF
T: od najbližšieho zasadnutie RR SMF trvale
UZNESENIE č.41/2013
Rokovací materiál na zasadnutie RR SMF zasielať členom riadiacej rady vždy min. 3-4 dni pred termínom zasadnutia
RR SMF. Z: GS
T. trvalý
UZNESENIE č.28/2014
Športové podujatie SMF bude pridelené len organizátorovi, ktorý je členom SMF. S každým organizátorom musí byť
uzatvorené poverenie- zmluva na príslušný súťažný ročník, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre
organizáciu športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené
príslušné ZU na podujatie. Z: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.10/2017
V súvislosti s novelizáciou zákona o športe podrobne sledovať web stránku MŠVVaŠ, kde by mali byť zverejňované
nariadenia a metodické pokyny k dodržiavaniu zákona o športe a zákona.
Z: GS
T: priebežne
RR odsúhlasila uvedené uznesenie zrušiť.
UZNESENIE č.11/2015
V sezóne 2017 dôsledne plniť povinnosť uzatvárania zmlúv -poverení s organizátormi jednotlivých podujatí zaradených
do kalendára SMF. Z: viceprezidenti SMF za disciplíny
T: sezóna 2017
RR odsúhlasila uvedené uznesenie zrušiť a prijať k problematike uznesenie nové.
UZNESENIE č.20/2017
V prípade, že bude SMF poskytovať dotácie členským klubom je potrebné v zmluve presne špecifikovať na čo bude
objem poskytnutých finančných prostriedkov použitý, t.j. špecifikovať účelovosť dotácie. Z: RR SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.22/2017
Obnoviť rokovania s TV 213 ohľadne spolupráce v roku 2018 i v iných disciplínach SMF.
Z: prezident a GS
T: február 2017
RR odsúhlasila uvedené uznesenie zrušiť.
UZNESENIE č.32/2017
Prípadnú účasť SMF na Šport festivale v budúcnosti podmieniť umiestnením expozície v centre diania a nie vo vstupnej
hale. Z: GS
T: november –december 2018
UZNESENIE č.33/2017
Spracovať materiál ohľadne práv a povinnosti kontrolóra SMF vyplývajúcich zo zákona o športe.
Z: Ing. P. Turányi, T. Kašlíková
T: február 2018
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
UZNESENIE č.36/2017
Uskutočniť odovzdanie darovaného poukazu týždňového pobytu v Chorvátsku jazdcovi Denisovi Račkovi za účasti darcu.
Z: prezident a GS
T: po dohode s darcom a Denisom Račkom
UZNESENIE č.40/2017
V súvislosti s prípravou športovej sezóny SMF 2018preveriť v RTVS možnosť rozšírenia spolupráce.
Z: prezident SMF
T: marec 2018
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4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.23/2017
Spracovať materiál ohľadne výhod členstva v SMF a výhody zaradenia podujatia do kalendára SMF.
Z: GS
T: január 2017
RR odsúhlasila predĺženie termínu splnenia uznesenia do konca februára 2018.

3. Správa o hospodárení SMF k 31.12.2017
V danom bode RR prerokovala správu o hospodárení SMF k 31.12.2018, ktorú obdržali všetci členovia RR v rokovacom
materiáli. Prehľady jednotlivých disciplín boli odoslané viceprezidentom SMF vopred ku kontrole. Správa bude
zaradená do rokovacieho materiálu na GZ SMF.
4. Správa o príspevku a dotáciách MŠVVaŠ SR 2018
Pre rok 2018 sme obdžali z MŠVVaŠ SR ,na naše veľké počudovanie“ zmluvu na sumu 134.052€, čo predstavuje
o 34.077€ menej ako v roku 2017. Po reklamácii sme dostali odpoveď, že vo vzorci pre výpočet príspevku na rok 2017
bola chyba a v roku 2017 sme mali dostať len 122.671€. V zákone sa chyba odstránila a MŠVVaŠ SR urobilo opravný
prepočet príspevkov 2017. Z týchto opravených príspevkov roku 2017 sa počítala dotácia na rok 2018 a nie z pôvodnej
dotácie 168.129€. K celému procesu výpočtu tohtoročného príspevku podala na zasadnutí RR SMF vysvetlenie GS, ktorá
predložila i stanovisko sekcie štátnej starostlivosti o šport MŠ.
GS následne informovala, že sme do 15.januára 2018 spracovali projekty pre dotácie na významne podujatia v roku
2017. O postupe podávania žiadostí o dotácii na podujatia informovala GS. Zo SMF boli v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR
požiadané dotácie na nasledovné podujatia:
Významné podujatia na území SR:
 MS sidecar – Slovakia Ring
 MS PD kvalifikácia – Žarnovica
 ME MX 65,85 – Sverepec
 EP coinutry cross - Skýcov
 EP PD dvojíc – Žarnovica
 EP CPM Supersport 300 – Slovakia Ring
 EP Vintage – Holíč
Tradičné športové podujatia:
 Zlatá prilba Žarnovica
5. Návrh rozpočtu SMF 2018
Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na chod SMF 2018 bol spracovaný na základe výšky príspevku 2018 vo
výške 134,052€. Po prerokovaní RR odsúhlasila budget percentuálne prerozdelenie budgetu 35.000€ medzi disciplíny
SMF. Pri tvorbe rozpočtových položiek a následne rozpočtu činnosti SMF sme vychádzali zo súčasnej situácie, kedy sa
bude voliť prezident a preto sme do návrhu zakomponovali 3 možné varianty riešenia danej situácie na sekretariáte
SMF, ktorými sa bude RR SMF zaoberať po generálnom zhromaždení a voľbe prezidenta. Materiál bol RR predložený
písomne a je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF. Nakoľko v termíne konania RR SMF 13.2.2018 ešte beží
termín na podanie prípadných kandidatúr na post prezidenta SMF, RR bude musieť opätovne prerokovať navrhované
varianty odmeny/platu pre prezidenta SMF až po uskutočnenom generálnom zhromaždení – viď uznesenie RR SMF.
V daných troch variantách bolo zakomponované i personálne riešenie sekretariátu SMF, kedy bolo prerokované
pokračovanie pracovného pomeru štvrtej pracovníčky. RR vyhodnotila, že s ohľadom na objem a nárast administratívnej
práce na sekretariáte SMF je potrebné štvrté pracovné miesto zatiaľ zachovať.

ROK 2018
fin.objem 35.000

CPM 22%

TPM 30%

EaR 30%

Trial 8%

PD 8%

ŠMT 2%

7.700€

10.500€

10.500€

2.800€

2.800€

700 €

6. Príprava športovej sezóny 2018 – kalendár, del. činovníci, zmluvy – poverenia, poistenie
V rokovacom materiáli členovia RR SMF obdržali aktuálny stav kalendára SMF ku dňu zasadnutia RR SMF. . Ku
dnešnému dňu nemáme doriešený kalendár CP mládeže a MX mládeže. Preto sme doposiaľ nemohli upresniť
s poisťovňou Union výšku poistky podujatí SMF – v rozpočte je udaná len odhadovo podľa roku 2017. GS informovala
o uzatvorenej spolupráci s Johnny servisom ohľadne sanitárnej technicky pre naše podujatia a taktiež o zahájení
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spolupráce s o spoločnosťou Viktory sport – športové poháre, ktoré budú pre našich organizátorov poskytované
s takmer 50% zľavou.
Následne RR SMF prerokovala návrh ŠK XM o úpravu výšky náhrad za stratu času pre delegovaných činovníkov, ktorí bol
upravený nasledovne:
Náhrada 1 deň

Náhrada 0,5 dňa

Typ podujatia
Hlavní DČ

Ostatní DČ

Hlavní DČ

Ostatní DČ

Podujatia FIM/FIME/SMF

50 €

45 €

28 €

20 €

Podujatia FIM/FIME/SMF – EK

35 €

--

25 €

--

V súvislosti s novým súťažným ročníkom GS predložila RR SMF na odsúhlasenie prílohu „ medical kódu“ ohľadne
testovania na prítomnosť alkoholu u jazdca, ktorý sme prevzali z predpisov FIM. RR materiál schválila bez pripomienok.
Následne RR, po informácii stavu vytyčovacej pásky na sklade SMF, odsúhlasila nákup 120km pásky pre sezónu 2018
( 60km bielej + 60km červenej).
7. Licencie SMF 2018 – aktuálny stav a zmeny v smernici pre rok 2018
V súvislosti s povinnosťou vystavovania A licencie cez FIM (Obežník SMF č. 1) RR SMF prerokovala a chválila upravenú
smernicu – manuál pre vystavovanie licencii SMF pre rok 2018, ktorý bude obratom zverejnený na web stránke SMF.
Licencie SMF k 09.02.2018

ROK
CPM spolu
EaR
MX
Trial
ŠMT
PD
Člen
Environ.komisár
Technický komisár
Riaditeľ/šport.komisár
Traťový komisár
Medical
Timekeeping
Spolu
Skutočne

2017
183
326
396
19
56
10
170
17
26
42
31
2
1
1279
1208

2018 – 9.2.
91
165
242
4
39
1
34
17
0
35
5
2
0
635
588

8. Účasť SMF na výstave Motocykle 2018
Výstava Motocykel 2018 sa uskutoční v dňoch 15.-18.3.2018. SMF má expozíciu umiestnenú na tom istom mieste ako
v roku 2017 a 2016. GS informovala RR o pred rokovaní termínu tlačového briefingu na štvrtok 15.3.2018 o 11,00 hod.
v Expo clube a uskutočnenie GZ SMF v sobotu 17.3.2018. Na RR SMF boli prerokované účasti jednotlivých disciplín SMF
a boli vyhodnotené návrhy, ktoré sekretariát SMF dostal na základe obežníka SMF 02/2018. Na návrh p. Baláža
sekretariát SMF pripraví na výstavu súťaž pre návštevníkov SMF k 25. Výročiu založenia SMF. RR v závere prerokovala
i personálne obsadenie našej účasti na výstave, kde bude potrebná účasť všetkých pracovníčok sekretariátu SMF min. na
GZ SMF.
9. Organizačná a obsahová príprava GZ SMF 2018
GZ SMF za rok 2017 sa uskutoční v sobotu 17.3.2018 v Expo clube výstaviska Incheba Bratislava, v rámci výstavy
Motocykle 2018. RR odsúhlasila začiatok GZ SMF navrhujeme o 11,00 hod ( prezentácie od 10.30 hod.) a taktiež poverila
vedením GZ SMF viceprezidenta SMF pre ŠMT p. Ing. Miškova. Následne RR SMF odsúhlasila program rokovania GZ SMF.
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Odsúhlasený programu GZ SMF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF.
Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Správa mandátovej komisie GZ
Správa o činnosti SMF za rok 2017
Správa o hospodárení SMF za rok 2017
Správa revíznej komisie SMF 2017 a správa audítora 2016
Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2018
Návrh úpravy stanov SMF
Voľba prezidenta SMF, I. viceprezidenta SMF a členov RR SMF
Prestávka
Správa volebnej komisie.
Návrh na udelenie titulu čestného prezidenta SMF
Diskusia
Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Ukončenie

V zmysle čl. 32 ods.1 je nutné kandidátov na volené funkcie orgánov SMF podať na sekretariát SMF do 30-tich dní pred
dátumom GZ – o danej skutočnosti sme informovali členskú základňu SMF prostredníctvom uverejneného článku na
web stránke SMF, ktorý bol rozposlaný prostredníctvom Newsletteru SMF i všetkým členom SMF. Ku dňu zasadnutia
RR SMF sme na sekretariát SMF održali zatiaľ len návrh ŠK MX na I. viceprezidenta – Ľ. Löffler (ŠK MX zo dňa 25.1.2018).
RR SMF prerokovala návrh na zmenu v obsadenosti funkcie I. viceprezidenta, kde prezident SMF a GS predložil návrh,
aby funkciu I. viceprezidenta SMF vykonával vždy jeden z viceprezidentov za disciplíny a to v pravidelných intervaloch.
Po uzávierke termínu na podanie kandidatúr, t.j. po 16.2.2018 bude potrebné spracovať všetky návrhy a odoslať členom
RR SMF ku konferenčnému prerokovaniu spolu s kompletným rokovacím materiálom na GZ SMF.
10. GZ MACEC a účasť SMF
RR SMF prerokovala účasť SMF na GZ MACEC, ktoré sa uskutoční v Poľsku /Lublin v termíne 23.-25.3.2018. Po
prerokovaní bola odsúhlasená účasť p. Ing. Zliechovca a súčasného prezidenta SMF p. Smižíka, pričom ubytovanie
a stravu hradí organizujúci PZM, SMF bude hradiť náklady na PHM.
11. Rôzne
a) Účasť zástupcov SMF na jarných zasadnutiach komisií FIM:
V danom bode RR SMF odsúhlasila nasledovnú účasť zástupcov SMF na komisiách FIM
Termín konania: 9.-12.3.2018
Účasť: Ing. Peter Radoczi + Tomáš Pavlovčík (viď RR SMF zo 4.10.2017 náklady p. Pavlovčíka hradené čiastočne).
Prepokladané náklady:
MUDr. Jusko sa zo zasadnutia ospravedlnil.
- letenka Radoczi: 319,61€
- ubytovanie :
343,62€
- diéty:
???
------------------------------------SPOLU:
663,23€
b) Odborné semináre FIM a účasť členov SMF:
RR následne odsúhlasila rozpočty účasti zástupcov SMF na školení FIM:
 FIM PS – Jakub Zliechovec – Praha 2.-3.12.2017: náklady
365€ ( december 2016)
 FIM CEO – Igor Krupa – Viedeň 12.-13.1.2018: náklady
317,33€
 FIM EaR – Pavol Sás – Fínsko 3.-4.3.2018: rozpočet
360,00€
 FIM MX – Tomáš Pavlovčík – Slovínsko 3.-4.3.2018: rozpočet 427,60€
( doprava cca 220€, ubytovanie 182,6, diéty 25€)
 FIM EK – Pavol Šinský – Poľsko, 24.-25.3.2018: rozpočet
20,50€
( letenka 159,15, ubytovanie 80€, 50€ poplatok , diéty 30,90€) - spolu so zasadnutím FIME EK
9. Ukončenie
V Pov. Bystrici 13. februára 2018
zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
generálny sekretár SMF
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 13.02.2018
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Uzatvorenie spoluprácu s p.Petrom Lovíškom na príprave podkladov knihy 25 rokov SMF.
Správu o príspevku a dotáciách MŠVVaŠ SR 2018
Návrh pracovnej verzie rozpočtových položiek činnosti SMF.
Informáciu ohľadne spolupráce so spoločnosťami Johnny servisom a Viktory sport ohľadne zabezpečenia sanitárnej
technicky a pohárov pre sezónu 2018.
PREHľAD LICENCII smf K 9.2.2018.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaca rada schvaľuje :
Nákup hlukomeru I. triedy pre technický výbor SMF podľa pokynov p. Radoziho.
Zrušenie uznesenia č.05/2012, 11/2015, 10/2017, 22/2017
Predĺženie platnosti uznesenia č.23/2018 do konca februára 2018.
Správu o hospodárení SMF k 31.12.2018.
Budget percentuálneho prerozdelenia dotácie medzi disciplíny SMF vo výške 35.000€ : CPM 22%, TPM 30%, EaR 30%,
Trial 8%, PD8%, ŠMT 2%.
f) Predĺženie pracovnej zmluvy pracovníčky p. Patrície Saganovej a to v zmysle Zákonníka práce na dobu neurčitú ( 2x
zmluva na dobu určitú)
g) Zmenu výšky náhrad za stratu času pre delegovaných činovníkov SMF v zmysle tabuľky uvedenej v bode 6. Tejto
zápisnice.
h) Prílohu lekárskeho predpisu SMF - Testovania na prítomnosť alkoholu u jazdca.
i) Nákup 120km vytyčovacej pásky: 60km červenej a 60km bielej s nápisom Zakázaný priestor.
j) Zmeny a úpravy v manuáli pre vystavovanie licencií SMF pre rok 2018 podľa prerokovanej predlohy v rokovacom
materiáli.
k) Program rokovania GZ SMF za rok 2017 a predsedajúceho GZ SMF p.Ing. Ján Miškov.
l) Účasť Ing. Zliechovca a Petra Smižíka na GZ MACEC v Lubline 23.-25.3.2018.
m) Návrh rozpočtu účasti zástupcov SMF na zasadnutiach komisií FIM : Ing. Peter Radoczi, Tomáš Pavlovčík.
n) Návrh nákladov účasti zástupcov SMF na seminároch delegovaných činovníkov FIM v zmysle bodu 11. B) rokovania RR
SMF.

3.

Riadiaca rad ukladá :

UZNESENIE č.1/2018
Dopracovať s FTVŠ Bratislava materiál k prvému semináru trénerov I. stupňa – všeobecná časť a tento po obdržaní z FTVŠ
rozoslať adeptom predmetného školenia.
Z: GS
T: marec 2018
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.04/2018
Sekretariát SMF úzko spolupracovať so ŠK SMF ohľadne uzatvárania zmlúv -poverení s organizátormi jednotlivých podujatí
zaradených do kalendára SMF pred ich konaním a to so zapracovaním ustanovení zákona č.1/2014 a 440/2015.
Z: GS a viceprezidenti SMF za disciplíny
T: sezóna 2018
UZNESENIE č.05/2018
Na najbližšie zasadnutie RR SMF pripraviť revíziu uznesení SMF s návrhom na zapracovanie trvalo platných uznesení do
smerníc SMF.
Z: GS a kontrolór SMF
T: V texte
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UZNESENIE č.06/2018
Na najbližšom zasadnutí RR SMF opätovne prerokovať výšku rozpočtových položiek činnosti SMF.
Z: GS
T: v texte
UZNESENIE č.07/2018
Uzatvoriť kalendár SMF do konca marca 2018 za účelom prerokovania výšky poistenia podujatí pre sezónu 2018, pričom
súčasná zmluva je platná do 20.4.2018.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF a GS
T: v texte
UZNESENIE č. 08/2018
V súvislosti s predpisov ohľadne testovania prítomnosti alkoholu u jazdca pripraviť informáciu jazdcom prostredníctvom
webu SMF a Newsletteru SMF a zabezpečiť preškolenie príslušných delegovaných činovníkov, ktorí budú oprávnení
uvedené testovanie vykonávať.
Z: GS
T: 15.3.2018
UZNESENIE č.09/2018
Zabezpečiť nákup 2 ks kalibrovaných alkohol testerov za účelom zabezpečenia testovania jazdcov na prítomnosť alkoholu
v zmysle nového predpisu SMF.
Z: GS
T: marec 2018
UZNESENIE č.10/2018
Zabezpečiť účasť SMF na výstave Motocykle 2018 a sprievodný program: tlačový briefing 15.3.2018 + materiálnopropagačný materiál a technické vybavenie expozície motocyklami. V súvislosti s výstavou pripraviť súťaž pre návštevníkov
výstaviska s otázkami z činnosti a histórie SMF.
Z: GS a viceprezidenti SMF
T: 15.3.2018
UZNESENIE č.11/2018
Po uzávierke termínu pre podanie kandidatúr na post prezidenta a I. viceprezidenta SMF spracovať komplet rokovací
materiál na GZ SMF a tento pred jeho distribúciou delegátom GZ SMF poslať členom RR SMF ku konferenčnému
prerokovaniu- pripomienkovaniu.
Z: GS
T: 28.02.2018

V Pov. Bystrici 13. februára 2018

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

overil: Ing. Peter Turányi, v. r.
kontrolór SMF
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