Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 24.01.2019 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Schválenie zápisnice z RR SMF 31.10.2018 a kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení SMF k 31.12.2018
Správa o príspevku a dotáciách MŠVVaŠ SR 2019
Návrh rozpočtu SMF 2019
Vyhodnotenie večera majstrov 2018
Vyhodnotenie účasti zástupcov SMF na jesenných zasadnutiach FIM a FIME
Príprava športovej sezóny 2019 – kalendár, deleg. činovníci, zmluvy -poverenia, poistenie
Účasť SMF na výstave Motocykel 2019
GZ MACEC a účasť SMF
Rôzne:
a) Účasti zástupcov SMF na jarných zasadnutiach komisií FIM a FIME
b) Odborné semináre FIM a účasť členov SMF
c) Informácia o príprave knihy SMF
d) Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF 2018
12. Ukončenie.

1. Zasadnutie otvoril a viedol nový prezident SMF Peter Lazar. V úvode privítal všetkých prítomných členov RR SMF.
na 1. zasadnutí RR v roku 2019. Následne RR odsúhlasila program rokovania RR SMF 24.1.2019
2. Schválenie zápisnice z RR SMF 31.10.2018 a kontrola plnenia uznesení
RR po výhradách k oneskorenému zverejneniu zápisnice z RR SMF od p.Löffléra a vysvetleniu zo strany GS
predmetnú zápisnicu schválila. Následne RR SMF prerokovala kontrolu uznesení RR SMF, ktorú obdržali členovia RR
v rokovacom materiáli a komentár 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,
23-31,34,35,37,32,33,36,38,40/2017, 01,04-15,17,18,20-24/2018, 28-30/2018
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
Uznesenie bolo splnené, problematika bude prerokovaná na februárovom GZ MACEC v Prahe.
UZNESENIE č.31/2018
V termíne do 9.11.2018 odoslať list na sekretariát MACEC ohľadne zaradenia podujatí CPM do kalendára MACEC.
Z: GS
T: v texte
List bol sl.Knyzewskej odoslaný
UZNESENIE č.32/2018
S predsedom EV SMF p. Šinským prerokovať otázku zvýšenia kontroly používania environ podložiek na
podujatiach SMF v nastávajúcej sezóne.
Z: GS
T: január 2019
GS informovala o stave skladových zásob environme. podložiek, pre rok 2019 sa podložky nakupovať nebudú a EV
bude na podujatiach pokračovať v kontrole ich používania v zmysle predpisov FIM.

UZNESENIE č. 33/2018
Zistiť agentúry, ktorým MŠVVaŠ SR zadáva prieskum popularity športu v SR pre potreby výpočtu príspevku v zmysle
zákona o športe.
Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
Info o agentúrach podala GS, zoznam agentúr bol vyžiadaný z MŠVVaŠ SR.
UZNESENIE č.34/2018
Prezident SMF prerokovať s MUDr. Krupom prevzatie funkcie predsedu LV SMF.
Z: prezident SMF
T: december 2018
Prezident SMF informoval o uskutočnenom rokovaní z MUDr. Krupom, ktorý súhlasí z menovaním do funkcie predsedu
lekárskeho výboru SMF. Následne RR jednohlasne menovala menovaného do uvedenej funkcie.
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UZNESENIE č.36/2018
V spolupráci so spoločnosť NFA group spracovať nové poistenie liečebných nákladov v zahraničí a prostredníctvom
web stránky SMF informovať jazdcov SMF o rozšírení tohto poistenia. Z: GS
T: december 2018
Uznesenie bolo splnené, poistenie už uzatvárame. Pri prerokovávaní daného uznesenia bola p.Balážom prerokovávaná
možnosť uzatvárania poistenia liečebných nákladov v zahraničí priamo na podujatí – RR k danej problematike prijala
uznesenie ( viď uznesenie RR SMF)

UZNESENIE č.37/2018
Kontaktovať fi so sanitárnym zariadením so žiadosťou zaslania cenovej ponuky prípadnej spolupráce pri zabezpečení
našich športových podujatí. Z: GS
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
GS informovala, že boli oslovené dve firmy a to Toi a Johnny servis. Do zasadnutia RR sme neobržali požadované
ponuky, budeme to urgovať a po ich obdržaní bude konferenčne prerokovaná spolupráca pre sezónu 2019- viď
uznesenie RR SMF.
UZNESENIE č.38/2018
Na najbližšie zasadnutie RR SMF pripraviť konečné vyúčtovanie účasti zástupcov SMF na jesenných zasadnutiach
FIM a FIME.
Z: GS a ekonómka SMF
T: v texte Viď program rokovania RR SMF.
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, 16,29/2018

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
Uvedené uznesenie bolo zrušené a v novom upravenom znení bolo prijaté k danej problematike uznesenie nové.
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
GS informovala o odoslaní úvodnej časti knihy ku korektúre, ktorú sme obdržali tesne pred zasadnutím RR. GS odošle
úvod členom RR k pripomienkam. RR vyjadrila kritiku k stave prípravy knihy a následne odsúhlasila zrušenie
predmetného uznesenia a prijala k danej problematike uznesenie nové.
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 poslednom zasadnutí RR SMF 2018 sa opätovne vrátiť k otázke prerozdelenia dotácie na kluby SMF.
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Z: GS

T: december 2018

Po prerokovaní RR odsúhlasila zrušenie predmetného uznesenia.

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
RR predĺžila platnosť splnenia uznesenia do konca marca 2019.
4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.12/2018
Vypracovať štatút kontrolóra SMF, ktorý bude po odsúhlasení hlavnou kontrolórkou prerokovaný na najbližšej RR
Z: Ing. Turányi
T: najbližšia RR SMF
Napriek našej viac násobnej urgencii sme z MŠ neobdržali do týchto dní odpoveď. RR odsúhlasila zrušenie predmetného
uznesenia. Ing. Peter Turanyi informoval RR o účasti na 3-dňovom školení kontrolórov. Celá problematika, ktorú musí
kontrolór národného športového zväzu obsiahnuť je v zmysle zákona o športe veľmi rozsiahla a náročná. Povinnosti
presahujú predpokladaný rozsah. RR i s ohľadom na znenie zákona o športe odsúhlasila pre kontrolóra SMF finančnú
odmenu vo výške 150€ v čistom na dohodu o pracovnej činnosti. Ing. Peter Turányi taktiež informoval, že na poslednom
stretnutí kontrolórov NŠZ vyvstali viaceré otázky ohľadne povinností kontrolórov, ktoré ma hlavná kontrolórka dopracovať.
Preto sa termín prerokovania štatútu kontrolóra presúva po najbližšom pracovnom stretnutí kontrolórov, ktorého termín
stanovuje MŠVVaŠ SR. – viď uznesenie RR SMF.
.
UZNESENIE č.26/2018
Preveriť možnosti spolupráce so štátnymi inštitúciami pri tvorbe projektu bezpečnosti na cestách, alebo
projektu ochrany životného prostredia. Priebežne o rokovaniach informovať RR SMF.
Z: prezident a GS
T: december 2018
Termín splnenia uznesenia sa presúva na najbližšiu RR SMF.
UZNESENIE č.35/2018
Spustiť systém úhrady poplatkov SMF prostredníctvom platobnej brány VÚB prostredníctvom platobných kariet.
Z: GS
T: december 2018
GS informovala RR SMF o problémoch s administrátorom pri spustení tejto novej funkcie web stránky SMF. Napriek
neustálemu e-mailovému i telefonického kontaktovaniu a urgencii nebola funkcia ešte spustená. RR odsúhlasila posun
termínu plnenia predmetného uznesenia.
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
Článok bol zverejnený, ale až v týchto dňoch.
RR odsúhlasila zrušenie predmetného uznesenia a prijala k problematike hrudných chráničov uznesenie nové.
3. Správa o hospodárení SMF k 31.12.2018
Správa, ktorú sl. Cipciarová spracovala k 31.12.2018, bola predložená v rokovacom materiáli písomne a bližšie
informácie podala GS. Prehľady jednotlivých disciplín boli odoslané viceprezidentom SMF vopred ku
kontrole. Bližšie informácie a vysvetlenie k jednotlivým položkám správy podala generálna sekretárka SMF. RR na
svojom zasadnutí potvrdila odsúhlasenie dotácie 300€ na vyhlasovanie vintage ( viď elektronicky odsúhlasené
v obežníku RR 11/2018) a taktiež RR odsúhlasila odmeny pre pracovníčky sekretariátu SMF v celkovej výške 1150€.
4. Správa o príspevku a dotáciách MŠVVaŠ SR 2019
Do 30.9.2018 sme predkladali na MŠVVaŠ SR žiadosť o príspevok na rok 2019. Dňa 29.12.2018 boli zverejnené výšky
príspevkov jednotlivým športom, podľa tohto materiálu sme na rok 2019 dostali príspevok vo výške 162.299€, čo je
o 28.247€ viac ako v roku 2018.Kompletný prehľad príspevkov nájdete na stránke
http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2019/ .
V danom bode informoval GS o svojom menovaní do rady ministerky školstva pre šport a o priebehu porady 18.12.2019,
kde sa prerokovávali o.i. i problémy s financovaním športu a taktiež prípravy vytvorenia fondu pre podporu športu v SR.
V súvislosti s novelizáciou zákona o hazardných hrách bude pravdepodobne rok 2019 posledným, kedy bude
zabezpečený každoročný nárast príspevku národným športovým zväzom. Danou problematikou sa MŠVVaŠ SR
v súčasnej dobe zaoberá a hľadá možnosti dodržania zákona o športe, ktorý bude pravdepodobne v značenej miere
v roku 2019 novelizovaný.
Dňa 19.1.2019 bola zverejnená výzva na predkladanie projektov pre dotácie na významné podujatia, kde je uzávierka
podávania 15.2.2019. RR prerokovala obdržané rozpočty jednotlivých významných podujatí , na ktoré budeme v rámci
predmetnej výzvy žiadať dotácie. V oblasti 06 výzvy RR odsúhlasila spracovať projekt propagácie športových činností pre
deti v rámci osláv MDD – „Deň detí SMF“ – viď uznesenie RR SMF.
RR následne odsúhlasila spoluprácu s p. Molnárom a jeho menovanie do funkcie projektového managéra SMF.
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5. Návrh rozpočtu SMF 2019
RR SMF prerokovala spracovaný prehľad výšky dotácii a príspevku MŠVVaŠ SR za posledných osem rokov. Bol
prerokovaný návrh prerozdelenia finančných prostriedkov v zmysle stanovených úloh a podujatí pre rok 2019 a to
v zmysle zákona a zmluvy s MŠVVaŠ SR. V základne časti RR SMF schválila navýšenie percentuálne
prerozdeľovaného budgetu na jednotlivé disciplíny na 55.000€. Následne RR SMF schválila návrh rozpočtových položiek
činnosti SMF, ktorý bol spracovaný s ohľadom na úlohy SMF roku 2019 a do ktorých bol zapracovaný prerokovaný a
schválený návrh úpravy miezd pracovníkov sekretariátu SMF, plus odsúhlasená náhrada pre kontrolóra SMF – viď
príloha zápisnice č.1. RR schválila vytvorenie budgetu podpory mládeže vo výške 14.000€ z ktorého budú finančné
prostriedky podliehať schváleniu v RR SMF. RR taktiež odsúhlasila účelovú dotáciu pre PD na nákup kombinéz vo výške
1.200€. V súvislosti s významnými podujatiami FIM a FIME bol vyvinkulovaný budget 6.400€, ktorý bude opätovne
prerokovaný po schválení prípadných dotácii na významné podujatia – viď uznesenie RR SMF. Ing. Zliechovec
predniesol návrh zvýšenia činnosti v oblasti reklamy a marketingu, ktorej by mal viac času venovať hlavne prezident a GS
– viď uznesenie RR SMF. Navrhovaný budget na vytvorenie pozície štátneho trénera RR zatiaľ neodsúhlasila a k danej
problematike RR prijala uznesenie, ktoré bude prerokované na najbližšom zasadnutí RR SMF.

ROK 2019
fin.objem 55.000€

CPM 22%

TPM 30%

EaR 30%

Trial 8%

PD 8%

ŠMT 2%

12.100€

16.500€

16.500€

4.400€

4.400€

1.100€

6. Vyhodnotenie večera majstrov 2018
Večer majstrov SMF za rok 2018 sa uskutočnil 8.12.2018 v divadle Púchov. Podujatia sa zúčastnilo 258 osôb + 6
personál DK = 264 osôb, z čoho bola 86 platiacich ( 25€, resp. 10€ deti). Z pôvodne nahlásených sa 8 osôb podujatia
nezúčastnilo. RR následne prerokovala vyúčtovanie podujatia. Prezident SMF p.Lazar poďakoval sekretariátu SMF za
organizáciu tohto úspešného večera SMF. Za rok 2019 sa navrhuje uskutočniť večer majstrov 7.12.2019 – jediný voľný
termín v divadle v Púchove.
7. Vyhodnotenie účasti zástupcov SMF na jesenných zasadnutiach FIM a FIME
GS opätovne predložila RR vyúčtovanie nákladov účasti zástupcov SMF na jesenných zasadnutiach komisií FIME.
Zasadnutie komisii MX, EaR a vintage sa uskutočnilo 27.10.2019. Pre zmeškaný let sa zasadnutia zúčastnil len p.Sás
(EaR), ale FIME nám uznalo ospravedlnenie a vyplatili nám dotáciu po 300€ na všetkých troch zástupcov SMF:
EaR - P.Sás:
Letenka
Ubytovanie +CP
Poplatok
Diéty
Spolu:

188€
228,53€
50€
67,50€
534,03€

MX, vintage – T.Pavlovčík+ P.Baláž. :
2x letenka
378,20€
CP – diéty
135€
Spolu:
513,20€

Príjem z FIME– 300€
NÁKLADY: 234,03€

Príjem z FIME– 600€
NÁKLADY: + 86,80€

Zasadnutie komisie PD – p. Zliechovec sa uskutočnilo v Ríme dňa 10.11.2018:
PD – J. Zliechovec:
Doprava v cene let.
Ubytovanie
Poplatok
Diéty
Spolu:

250€
90€
50€
67,50
457,50€

Príjem z FIME– 300€
NÁKLADY: 157,50€

Zasadnutie FIM komisia TK: - Ing. P.Radoczi 20.-21.10.02018:
letenka
289,17€
diéty
70,00€
Ubytovanie
hradil si sám
SPOLU:
359,17€
Kongres FIM – Andora – účasť prezident SMF Ing. P.Lazar
NÁKLADY:
PRÍJEM z FIM:
Letenka
278,14
letenka
278,10
Ubytovanie
165,dotácia 3x140€
420,Diéty 3x42
94,50
SPOLU:
698,10€
SPOLU:
537,64
NÁKLADY: +160,46€

4

8. Príprava športovej sezóny 2019 – kalendár, deleg.činovníci, zmluvy-poverenia, poistenie
V danom bode predniesli vceprezidenti SMF informácie o prípravách svojich disciplín na novú športovú sezónu 2019.
GS predložila RR predbežný kalendár podujatí SMF a vzhľadom na potrebu zabezpečenia poistenia podujatí a taktiež
príprave materiálu na výstavu Motocykle 2019 je potrebné uzatvoriť kalendáre jednotlivých disciplín a seriálov do polovice
februára 2019 – viď uznesenie. Podujatia SMF budú poistené v rovnakom rozsahu ako v predchádzajúcom roku s tým,
že výška poistky bude pravdepodobne vyššia vzhľadom na zmeny v legislatíve SR, ktorá sa odzrkadlila v navýšeniu
jednotlivých poistiek. Na základe návrhu GS riadiaca rada odsúhlasila uskutočnenie porady organizátorov SMF v rámci
výstavy Motocykle 2019 (16.3.2019) a následne, ak nebude dostatočná účasť na tomto seminári stanoviť ešte jeden
termín v inom regióne SR – viď uznesenie.
9. Účasť SMF na výstave Motocykle 2019
Výstava Motocykle 2019 sa uskutoční v dňoch 14.-17.3.2019. Expozícia SMF bude umiestnená na novom mieste medzi
halami B1 a B2. Expozícia bude v susedstve Sveta motocyklov a v vedľa pódia, ktoré sa dá využiť na prípadné
sprievodné akcie. Podrobnejšie informácie podali na zasadnutí RR prezident SMF a GS SMF. K účasti na výstave bolo
prijaté uznesenie pre disciplíny SMF za účelom zaslania návrhov prezentácie v rámci výstavy a návrhov na prípadné
sprievodné podujatia a to do 10.2.2019. GS navrhla uskutočniť vo štvrtok 14.3.2019 už tradičný tlačový briefing k novej
športovej sezóne a následne v sobotu 16.3.2019 uskutoční seminár EK a prípadný seminár organizátorov podujatí SMF.
Celá expozícia SMF by mala byť v duchu hesla „minulosť a súčasnosť“, t.j. bude potrebné prerokovať zabezpečenie
historických motocyklov z každej disciplín SMF.
10. GZ MACEC a účasť SMF
V dňoch 22.-24.2.2019 sa v Prahe uskutoční GZ MACEC. Organizátor zabezpečuje zdarma účasť max.2 osôb za
federáciu, mimo členov MB. RR odsúhlasila účasť SMF: Peter Lazar, Peter Smižík a Jakub Zliechovec. Doprava –
autom SMF, ubytovanie na náklady organizátora. Náklady: PHM + diaľ. známka (strava je zabezpečená).
Prezident SMF vyzval ďalších členov SMF, viceprezidentov za disciplíny ohľadne záujmu o účasť na predmetnom
zasadnutí MACEC. Prípadné rozšírenie členov výpravy SMF bude prerokované do 10.2.2019.
11. Rôzne:
a)Účasť zástupcov SMF na jarných zasadnutiach komisií FIM a FIME – RR odsúhlasila rozpočet účastí jednotlivých
členov SMF a členov komisií FIME a FIM:
* Pavol Šinsky EK FIME – 18.-20.1.2019
Letenka
77,54
Príjem – 300€
Ubytovanie
90,NÁKLADY: 154,92€
Poplatok FIME
50,diéty
67,50
CP + parkovné
169,88
SPOLU:
454,92€
* Komisie FIM – P. Radoczi, P. Lazar, T. Pavlovčík, P. Sás ( super licencia)
Letenky Radoczi, Lazar
303,22
Ubytovanie 2/2 + R
600,SPOLU:
903,22 (Pavlovčík, Sás – super licenica - letenky na vlastné náklady)
b) Odborné semináre FIM a účasť členov SMF - RR odsúhlasila účasť zástupcov SMF na odborných seminároch:
* Enduro seminár – Varšava – Peter Lazar – 16.3.2019
* Pavol Sás, Tomáš Pavlovčík – hradí si sám letenku, licenciu, SMF hradí len ubytovanie – 15.2.2019
* lekársky seminár – nový lekár MUDr. Smrek - Varšava.
c) Informácia o príprave knihy SMF – daný bod bol prerokovaný pri kontrole uznesení a bolo prijaté nové uznesenie –
viď uznesenie RR SMF.

d) Vyhodnotenie valných zhromaždení SMF 2018 – GS predložila RR prehľad priebehu VZ disciplín SMF za rok 2018.
RR predložený materiál berie na vedomie:
účasť / z toho
s hlas. právom

Discip.

termín

TRIAL

03.11.2018

23/18

-

ŠMT

03.11.2018

46/44

-

50/37

P. Sás – viceprezident;
M. Gonos – člen

EaR

24.11.2018

voľba

5

PD

24.11.2018

21/17

-

CPM

01.12.2018

41/33

R. Karnok – člen

MX

08.12.2018

91/79

L. Löffler – viceprezident;
M. Garčárová – člen;
T. Pavlovčík – člen

12. Ukončenie

Prezident SMF poďakoval všetkým za účasť a poprial šťastný rozbeh sezóny 2019.

V Považskej Bystrici 24.04.2019

Spracovala: Mgr. Tatiana Kašlíková, generálny sekretár SMF
Overil: Miloš Baláž, v.r.
Zapísala: Patrícia Saganová
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 24.01.2019
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informáciu o systéme financovania športu v roku 2019.
Informáciu prezidenta SMF o priebehu GZ FIM v novembri 2018 v Andore.
Informáciu ohľadne pripravovanej účasti zástupcov SMF na GZ MACEC v Prahe.
Návrh rozpočtu účasti zástupcov SMF na jarných zasadnutiach FIME a FIM.
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2018.

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

Riadiaca rada schvaľuje :
Program rokovania RR SMF
Zápisnicu zo zasadnutia RR SMF zo dňa 31.10.2019.
Overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF 24.01.2019 – Miloš Baláž
Menovanie nového predsedu lekárskeho výboru SMF p. MUDr. T. Krupa.
Správu o hospodárení SMF k 31.12.2018.
Zrušenie uznesení: 28/2014, 02/2018, 12/2018, 19/2018, 27/2018.
Predĺženie platnosti uznesenia č. 25/2018 do konca marca 2019, uznesenie 26/2018 do najbližšej RR a uznesenia
35/2018 do februára 2019.
Rozpočtové položky činnosti SMF.
Budget 55.000 pre percentuálne prerozdelenie disciplín SMF: CPM 20%, MX 30%, EaR 30%, PD 8%, Trial 8%, ŠMT 2%.
Menovanie p. Norberta Molnára do funkcie projektového managéra SMF.
Zvýšenie miezd pracovníčok sekretariátu SMF od 1.1.2019 a to nasledovne: Saganová o 100€, Cipciarová o 90€,
Lovíšková o 75€, kašlíková o 75€.
Vytvorenie budgetu 14.000€ pre talentovanú mládež z ktorej budú riadiacou radou hradené projekty pre podporu
talentovanej mládeže v sezóne 2019.
Účelovú dotáciu 1200€ pre PD – nákup kombinéz.
Náhradu pre kontrolóra SMF vo výške 150€ v čistom a to na dohodu o pracovnej činnosti.
Vyúčtovanie nákladov účasti zástupcov SMF na jesenných zasadnutiach FIM a FIME v roku 2018.
Účasť členov SMF na seminároch FIM: pp. Lazar – EaR Varšava, MUDr. Smrek – medical Varšava, Sás, Pavlovčík – super
licencia Geneva.

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

3.

Riadiaca rada ukladá :

UZNESENIE č.01/2019
Preveriť možnosť uzatvárania poistenia liečebných nákladov priamo na športovom podujatí SMF.
Z: GS
T: marec 2019
UZNESENIE č.02/2019
Po obdržaní cenových ponúk konferenčne prerokovať v RR spoluprácu pri zabezpečení sanitárnych zariadení pre
organizátorov športových podujatí SMF 2019.
Z: GS
T: február 2019
UZNESENIE č.03/2019
Športové podujatie SMF bude pridelené len organizátorovi, ktorý je členom SMF. S každým organizátorom musí byť
uzatvorené do konca marca príslušného roku 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: do konca marca príslušnej šport. sezóny
UZNESENIE č.04/2018
Zintenzívniť prácu na príprave knihy mapujúcej históriu SMF a pravidelne kontrolovať p. Lovíška za účelom aktualizácie už
spracovaných častí a ich doplnenie o posledných päť rokov.
Z: prezident a GS SMF
T: apríl 2019
UZNESENIE č.05/2019
Po najbližšom pracovnom stretnutí kontrolórov NŠZ dopracovať štatút kontrolóra SMF, ktorý bude konferenčne
prerokovaný v RR SMF. Z: Ing. Turányi
T: v texte
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UZNESENIE č.06/2019
Po jarnom zasadnutí TK FIM spracovať nové pokyny ohľadne kontroly homologovaných hrudných chráničov v zmysle
schválených nariadení FIM.
Z: predseda TV SMF
T: 19.03.2019

UZNESENIE č.07/2019
Pripraviť projekt „Deň detí SMF“ a zabezpečiť jeho podanie v rámci výzvy F-2019_DOT01_06 spolu s projektami na dotácie
pre významné a tradičné podujatia F-2019_DOT01_03 v roku 2019.
Z: GS
T: do 15.02.2019
UZNESENIE č.08/2019
Do polovice februára 2019 doručiť na sekretariát SMF uzatvorené kalendára podujatí jednotlivých seriálov disciplín SMF.
T: viceprezidenti SMF
T: v texte
UZNESENIE č.09/2019
Organizačne pripraviť seminár organizátorov podujatí SMF v rámci výstavy Motocykle 2019 dňa 16.3.2019 a v prípade, že
nebude dostatočná účasť jednotlivých organizátorov pripraviť v priebehu marca 2019 druhý termín.
T: GS
T: v texte
UZNESENIE č.10/2019
V termíne do 10.02.2019 predložiť na sekretariát SMF návrhy účasti disciplín SMF na výstave Motocykel 2019 a návrhy na
sprievodné podujatia.
Z: viceprezidenti pre disciplíny SMF
T: v texte

V Pov. Bystrici 24. januára 2019

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

overil: Miloš Baláž, v. r.

.
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ZÁPISNICA Z RR SMF 24.01.2019 – PRÍLOHA č.1
položka

cestovné
Mzdy a odvody
Dohody+odvody
Zdrav. a požiarná služba
Stravné-príspevok
Soc.fond zamestn.
Kongr.+komisie FIM,FIME
Tel.poplatky
Večer majstrov
Účtovníctvo + audit
Zasadnutie RR + RK
Nájomné
Kancel.potreby
Poštovné
Repre
Poplatky banke
Drobné nákupy
GZ SMF
Prevádzka vozidla
Propagácia
Ostatné prev.náklady
Poplatky do m.org.
Účasť na výstave Motocykel
Semináre a vzdelávanie
Poistenie majetku + podujatí
25 výročie - kniha
Správa web + softvér čl.zákl..
Prezentácia SMF na R.FIM
Zmeny zakl.dokumentov SMF
SPOLU:

návrh 16

čerp. 2016

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

77.532,57

návrh 17

čerp. 17

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

90.989,59

náveh 18

2000
54700
500
0
2600
150
5000
1450
4000
2700
2400
3000
500
1500
900
500
1000
790
3000
1500
1100
2400
1468
1300
86,28
5000
0
0
0
101.544,28

čerp 18.

1977,21
56276,58
372
0
2433,55
113,49
4295,34
1236,8
5286,3
2700
2310,98
3448,2
537,14
1206,38
897,29
600,3
1011,71
790
3495,16
1507,58
1091,04
2400
1467,94
1318,38
86,28
0
0
0
0
98.859,65

NÁVRH 19

2000
63200
2300
500
2600
150
5000
1300
5000
2700
2500
3000
600
1500
1000
650
1000
800
3000
1500
1100
2500
1500
1000
2100
5000
1650
0
0
115.150
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