Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 31.10.2018 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
Schválenie zápisnice z RR SMF 07.08.2018
Kontrola plnenia uznesení
Správa o hospodárení SMF k 25.10.2018
Informácia o štátnych dotáciách pre rok 2019
Správa o stave členskej základne SMF 2018 a licencie pre rok 2019
Vyhodnotenie športovej sezóny 2018
Príprava športovej sezóny SMF 2019
Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2018
Večer majstrov SMF - dekorovanie víťazov športovej sezóny 2018
Rôzne
a) Kongres FIM – Andora
b) Jesenné zasadnutia komisií FIM, FIME a účasť zástupcov SMF
12. 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. Následne RR odsúhlasila program rokovania RR SMF 31.10.2018
2. Schválenie zápisnice z RR SMF 07.08.2018
Zápisnica z 07.08.2018 bola po prerokovaní jednomyseľne odsúhlasená a je zverejnená na web stránke www.smf.sk .
Za overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR 31.10.2018 bol odsúhlasený p. Ing. Ľuboš Löffler.
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, 01,04-15,17,18,20,22/2018
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 splnené, MX, EaR, CPM má pripravené zasielanie pozvánok s priamym potvrdením účasti. Pozvánky na VZ
menších disciplín sme zasielali s požiadavkou spätného potvrdenia účasti e-mailom. Info Podá GS
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: info –najbližšia RR
Na základe informácie z FIME boli pp. Zliechovec a Pavlovčík menovaní za riadnych členov komisií MX a PD FIME.
UZNESENIE č.23/2018
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prerokovať Večer majstrov SMF 2018 – 08.12.2018.
Z: GS
T: najbližšia RR SMF
Viď program rokovania 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.28/2018
Na najbližšom zasadnutí RR SMF prehodnotiť situáciu ohľadom pre financovania licencie na MS Speedway GP
Martinovi Vaculíkovi. Z: GS
T: v texte
Po prerokovaní RR odsúhlasila poskytnúť PD dotáciu na čiastočnú úhradu predmetnej licencie M. Vaculíka vo výške
800€.
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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
Daná problematika je v kompetencii príslušných ŠK SMF. Uvedené uznesenie RR odsúhlasila zrušiť.
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
GS informovala o rokovaní s p. Strežencom zo zväzu karate. Potvrdil možnosť úpravy existujúce softvéru evidencie
členstva na podmienky SMF, táto úprav by bola v cene cca 100-200€ + následne mesačný paušálny poplatok vo výške
40€ - softvér a celá evidencia bude umiestnená na serveri, t.j. je možnosť nahliadnuť všade kde je internet.
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.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
RR schválila presun na decembrové zasadnutie RR SMF.
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
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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 bezpečnosti na cestách, 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

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
Návrh štatútu sme doposiaľ nedostali od p. Fisterovej odsúhlasený a preto RR odsúhlasila presun prerokovania
uvedeného uznesenia do najbližšieho zasadnutia RR SMF.
.
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: október 2018
RR odsúhlasila zrušenie uvedeného uznesenia.

4. Správa o hospodárení SMF k 25.10.2018
Správa, ktorú sl. Cipciarová k 25.10.2018, 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 prílohe rokovacieho materiálu RR prerokovala aktualizovaný prehľad krytia činnosti SMF
k 31.10.2018. GS podala vysvetlenie k jednotlivým položkám. RR odsúhlasila dofinancovanie PD na lic. MS GP vo výške
800 a disciplíny MX na seriál MM SR mládeže vo výške 500€. Následne RR SMF odsúhlasila predloženú správu bez
pripomienok.
5. Informácia o štátnych dotáciách pre rok 2019
GS informovala o spracovaní žiadosti o príspevok pre rok 2019, ktorá sa podávala na MŠVVaŠ SR do 30.9.2018. Taktiež
informovala o údajov do tabuliek, kde MŠ neakceptuje všetky naše dosiahnuté výsledky – napr. Dakar sa do prehľadu
vôbec nemôže dávať. Ďalej informovala o spôsobe výpočtu príspevku, následne sa uskutočnila rozsiahla diskusia hlavne
na otázku spracovávania popularity športov v SR – viď uznesenie RR SMF. Prezident SMF p. Lazar informoval
o prípravách zriadenia tretieho štátneho tajomníka na MŠVVaŠ SR pre šport. Viceprezident SMF pre PD p. Zliechovec
informoval, že Speedway club Žarnovica bude medializovať problémy financovania športu a hlavne motocyklového
športu a to ak nebude v roku 2019 poskytnutá dotácia na pripravované MS, ktorých organizácia bude v takomto prípade
zrušená. RR SMF berie uvedenú informáciu na vedomie, avšak je potrebné pred takýmto krokom si preveriť a zistiť
všetky skutočnosti. GS konštatovala, že primárnym problémov v oblasti financovania športu na Slovensku je malá
podpora štátu, t.j. budget ktorý MŠVVaŠ rozdeľuje na jednotlivé uznané športové zväzy je oproti okolitým krajinám
veľmi nízky.
6. Správa o stave členskej základne SMF 2018 a licencie pre rok 2019
Licencie SMF k 30.09.2018 - uzatvorené

2018
220

2017

cpm

83

82

vintage

109

77

CPM spolu
z toho

183

3

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
Timekeeping

Spolu
Skutočne

28
309
419
274
46
22
9
68
20
59
12
152
17
26
45
31
2
1
1313
1224

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

V danom bode GS informovala RR o rezignácii MUDr. Juska zo všetkých funkcii či už SMF alebo FI – predseda LV a člen
lekárskej komisie FIM. RR berie uvedenú skutočnosť na vedomie a schválila poveriť vedením LV SMF p. MUDr. Krupu.
S menovaným danú problematiku prerokuje prezident SMF.
LICENCIE SMF 2019
Licencie SMF 2018 sú v zmysle predpisov SMF vystavované len do konca septembra príslušného kalendárneho roka, t.j.
od 1.10.2018 môžeme prijímať už žiadosti na rok 2019. RR prerokovala a po odsúhlasených úpravách schválila smernicu
pre vystavovanie licencii SMF pre rok 2019, kde zohľadnila navýšenie poplatku FIM pri medzinárodnej licencii A. taktiež
boli odsúhlasené navýšenie niektorých typov licencii a to i s ohľadom na každoročné zvyšovanie nákladov na činnosť
sekretariátu. GS informovala RR SMF o príprave spustenia možnosti úhrady licenčných a manipulačných poplatkov SMF
prostredníctvom platobnej karty – prostredníctvom platobnej brány VUB ( taktiež spoplatnená služba).
V poplatku za FIM medzin. licenciu A je v návrhu už zakomponovaný poplatok FIM a to už ten valorizovaný.
Následne GS informovala o systéme FIM poistenia z ktorého má 6 federácii výnimku. Medzi uvedenými federáciami je
i SMF a ACCR. Predmetné poistenie je drahšie ako máme v súčasnosti my a platí len na podujatiach zapísaných
v kalendári FIM, naše poistenie platí na všetky výjazdy do zahraničia, t.j. aj na tréningy. Na základe požiadavky FIM, aby
naše poistenie krylo okrem liečebných nákladov v zahraničí, repatriáciu aj trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu
( úrazové poistenie v zahraničí) sme dali UNION-u vypracovať novú ponuku predmetného poistenia . RR SMF po
prerokovaní schválila rozšíriť súčasné poistenie, pričom musí byť i zvýšená cena predmetného poistenia liečebných
nákladov v zahraničí.
7. Vyhodnotenie športovej sezóny 2018
V danom bode zhodnotili športovú sezónu SMF 2018 viceprezidenti SMF pre jednotlivé disciplíny. GS predložila
v rokovacom materiáli taktiež prehľad účastí a zranení na jednotlivých podujatiach SMF 2018. Následne RR odsúhlasila
výsledky jednotlivých seriálov disciplín SMF.
- CPM – p.Miloš Baláž – sezónu zhodnotil celkom pozitívne; pochválil p. Petra Baláža za zorganizovanie Vinatge Holíč –
podujatie malo veľký úspech (účasť Agostiniho); vyzdvihol úspechy SVK jazdcov v seriáli AA a ME.
- MX – p. Ľuboš Löffler sezónu zhodnotil pozitívne, všetky plánované seriáli prebehli bez väčších problémov; samostatný
seriál mládeže sa osvedčil a plánuje sa i v budúcnosti i keď je to pre disciplínu MX veľmi finančne náročné; v oblasti
štátnej reprezentácie vyzdvihol štart a účinkovanie Richarda Šikyňu v seriálu MS MX2 a v seriáli ADAC, kde skončil na
3.mieste.
- ŠMT – p. Ján Miškov – v sezóne 2018 sa uskutočnilo 9 podujatí šprintu a to v spolupráci so SŠA, všetky podujatia
prebehli v poriadku, okrem podujatia v Jasenove, kde boli organizačné problémy; predmetný organizátor hcce
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v budúcnosti podujatie organizovať mimo zrazu Sveta motocyklov; opísal problémy s časomierou KK timing (preklepy vo
výsledkoch, dlhé trvanie podania tabuliek výsledkov; v sezóne 2018 sme sa zúčastnili 3 podujatí mototuristiky FIM.
- PD –p. Jakub Zliechovec – sezóna 2018 prebehla bez väčších problémov ; všetky plánované podujatia sa uskutočnili
okrem Zlatej prilby, ktorá bola v deň konania podujatia pre nepriaznivé počasie zrušená; v oblasti ŠR referoval o účasti
M. Vaculíka v seriáli MS GP speedway a o štarte mladých jazdcov zo Žarnovice na ligových podujatiach v zahraničí a na
ME, EP; vyzdvihol medzinárodnú účasť jazdcov SMF – SMF juniori sú majstri ČR.
- EaR – p. Pavol Sás - sezóna prebehla bez vážnejších komplikácii, všetky podujatia sa uskutočnili v poriadku; 4 vydarené
enduro podujatia, na dvoch z nich sa uskutočnili i M ČR a M HU, čo pomohlo hlavne organizátorom týchto podujatí;
problém bol len v Gelnici, kde bola slabá účasť jazdcov; EP CC a AA boli pre organizátorov nevydarené podujatia a to
pre nízku účasť jazdcov; CC Quad – roztrieštená komunita jazdcov – komisia vidí problém v organizácii Quad podujatí
v rámci CC; vyzdvihol účasť mladých SMF jazdcov na finálovom podujatí ME Enduro v Kielcoch, je to pre nich veľká
skúsenosť; v oblasti ŠR taktiež informoval na štart Patrika Halgaš na MS v Nemecku .
-Trial – za p.Kollára informáciu predniesla GS – štvordielny seriál sezóny 2018 prebehol bez väčších problémov, všetky
boli pripravené na vysokej organizačnej úrovni; uskutočnil sa i samostatný seriál troch sústredení mládeže, v rámci
ktorých sa druhý deň išlo i majstrovské podujatie žiakov; informovala i o štarte slovenského tímu na triale národov v ČR.
8. Príprava športovej sezóny 2019
GS v danom bode požiadala viceprezidentov SMF o úzku spoluprácu a koordináciu pri zostavovaní kalendára SMF pre
rok 2019. Je potrebné kalendár spracovať aspoň v predbežnej verziu do konca roku 2018, najneskôr do konca januára
2019. Taktiež informovala o potrebe rokovania ohľadne sanitárnych zariadení, nakoľko po 2 rokoch skončila dohodnutá
spolupráce s Johnny servisom.
- CPM – p.Miloš Baláž predniesol zmeny do sezóny 2019, ktoré vychádzajú z návrhu úpravy v rámci AA – vynímajú sa
triedy 125GP a Moto3; zlúčenie tried 600-toviek ; v oblasti mládeže prebiehajú rokovania za účelom pokračovania
seriálu JIMC s ACCR a MAMS; predbežný kalendár na r. 2019 je v riešení, zatiaľ 6 podujatí; ppomenul výstavbu nového
kartingového okruhu pre mládež na Slovakia Ringu.
- MX – p. Ľuboš Löffler - na VZ sa pripravujú zmeny NŠP; pre zatraktívnenie seriálu MM SR sa plánuje zmeniť dĺžka
trvania rozjázd a zaradenie tzv. superfinále; taktiež sa pripravuje zvýšená medializácia motokrosu ; účasť na
zahr.podujatiach 2019 – podľa situácie počas sezóny 2019.
- ŠMT – p. Ján Miškov – aj v sezóne 2019 sa plánuje pri organizácii podujatí šprintu spolupráca so SŠA; plánuje sa účasť
na všetkých medzinárodných mototuristických podujatiach FIM; seriál M SR v bodovacej súťaži ŠMT bude taktiež
v takom rozsahu ako v sezóne 2018.
- PD – p.Jakub Zliechovec - informoval o príprave obnovy povrchu trate v Žarnovici; komisia hľadá ďalšieho záujemcu o
FIM lic., aby nebol p. Zliechovec na všetko sám; aj v sezóne 2019 by chceli začať s podporou nových plochodrážnikov.
- EaR – p. Pavol Sás – v sezóne 2019 budú až asi len 2-3 enduro podujatia, ktoré sa budú taktiež konať v spolupráci
s enduro komisiami ACCR, MAMS a PZM; vzhľadom na účasť zahraničných jazdcov sa pripravuje zmeny v systéme
vyplácania jazdcov na podujatiach – bude prerokované na VZ EaR; taktiež informoval o existencii návrhu na finančnú
podporu tímu na ISDE 2019 od p. Otčenášom.
-Trial – za p.Kollára informáciu predniesla GS – priprauje sa kalendár MM SR v podobnej skladne ako v sezóne 2018 +
taktiež sa bude pokračovať v organizácii sústredení a pretekov mládeže.
9. Valné zhromaždenia disciplín SMF za rok 2018

03.11.sobota – TRIAL – Pov. Podhradie
03.11. sobota – ŠMT - Ružomberok
24.11. sobota - EaR – Banská Bystrica
24.11. sobota – PD - Žarnovica
08.12. sobota – MX – Púchov
01.12. sobota - CPM – Slovakia Ring
Súčasne RR prerokovala prehľad volených mandátov ŠK disciplín SMF z ktorých vyplýva, že voľby budú musieť byť na VZ
MX, CPM a EaR:
CPM – voľba 1 člena ŠK – mandát na 4 roky
MX – voľba viceprezidenta a dvoch členov ŠK – navrhujeme mandát na roky 2019,2020, aby sa dorovnali
mandáty všetkých volených členov ŠK;
EaR – voľba viceprezidenta a1 člena ŠK – taktiež navrhujeme skrátený mandát na 3 roky 2019,2020,2021, aby
sme dorovnali mandáty všetkých volených členov ŠK.
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PREHĽAD VOLENÝCH MANDÁTOV ŠK SMF :
Disciplína

funkcia

CPM

viceprezident

MOTOKROS

TRIAL

ENDURO

PL. DRAHA

MOTOTURIST.

meno

zvolený na VZ - r.

mandát na roky

Baláž Miloš

2016

2017-2020

člen

Čermák Martin

2016

2017-2020

člen

Šurina Peter

2015

2016-2018

viceprezident

Löffler Ľuboš

2015

2016-2018

člen

Garčárová Mariana

2015

2016-2018

člen

Stanko Martin

2015

2016-2018

viceprezident

Kollár Milan

2017

2018-2019

člen

Gurín Milan

2017

2018-2021

člen

Gura Juraj

2017

2018-2021

viceprezident

Lazar Peter

2017

2018-2021

člen

Gažo Jaroslav

2017

2018-2021

člen

Sás Pavol

2017

2018-2021

viceprezident

Zliechovec Jakub

2017

2018-2021

člen

Vallo Július

2017

2018-2021

člen

Búri Patrik

2015

2016-2021

viceprezident

Miškov Ján

2016

2017-2020

člen

Szentandrassi Marian

2017

2017-2020

člen

Tobolář Vladimír

2015

2016-2020

10. Večer majstrov SMF - dekorovanie víťazov športovej sezóny 2018

Večer majstrov SMF za rok 2018 sa uskutoční v sobotu 8.12.2018 v divadle v Púchove so začiatkom o 19,00 hod. Po
prerokovaní RR schvaľuje predložený predbežný rozpočet uvedeného podujatia. Taktiež RR odsúhlasila menný zoznam
jubilantov, ktorí budú na podujatí ocenení. Celkom sa bude dekorovať 42 majstrov motocyklového športu SMF za rok
2018. S Petrom Balážom bude potrebné prerokovať dekorovanie majstrov tried vintage CPM v rámci ich vyhlasovania,
pričom sa podujatie podporí z prostriedkov SMF.
11. Rôzne
a) Kongres FIM – Andora

Po dohode sa jesenného kongresu FIM v Andore, kde sa o.i. uskutočnia voľby prezidenta FIM, (30.11.3.12.2018) zúčastní za SMF len prezident SMF p. Lazar.
FIM hradí pre delegovaného činovníka komplet letenku + 3x140€ dotáciu:
NÁKLADY:
Letenka
Ubytovanie
Diéty 3x42
SPOLU:

278,10
221,55
126,625,65

PRÍJEM:
letenka
dotácia 3x140€
SPOLU:

278,10
420,698,10€

ROZDIEL: +72,45€

b) Jesenné zasadnutia komisií FIM, FIME a účasť zástupcov SMF

Podľa pozvánok obdržaných z FIM Európa sa dňa 27.10.2018 v Ríme uskutočnili zasadnutia komisií
enduro, MX, vintage . Tomáš Pavlovčík a Peter Baláž pre problémy na ceste do Budapešti
odkiaľ mali do Ríma letieť zmeškali lietadlo – ubytovanie sa zo sekretariátu podarilo zo stornovať, ale letenky
prepadli. Snažíme sa na sekretariáte FIME vybaviť preplatenie plnej výšky dotácie, t.j. po 300€/os.
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Kalkulácia účasti P.Sása:
Letenka
188€
Ubytovanie
184€
Poplatok
50€
Diéty
67,50€
CP KE-BUD
16€
Spolu:
505,50€
Pavlovčík+ Baláž P. - storno
2x letenka
378,20€
storno ubytko
55€
CP – Pavlovčík
114,80€
Spolu:
548€

Príjem – 300€
NÁKLADY: 205,50€

Príjem/náklady – v riešení

Zasadnutie komisie PD – p. Zliechovec sa uskutoční v Ríme dňa 10.11.2018:
Kalkulácia účasti J. Zliechovca:
Doprava v cene let.
250€
Ubytovanie
90€
Poplatok
50€
Diéty
67,50
Spolu:
457,50€
FIM komisie majú zasadnutia:
Ing. Peter Radoczi 20.-21.10.02018: letenka
diéty
Ubytovanie
SPOLU:

Príjem – 300€
NÁKLADY: 157,50€

289,10€
70,00€
hradí sám
359,10€

12. Ukončenie

Prezident SMF poďakoval všetkým za účasť a poprial hladký priebeh valných zhromaždení za rok 2018.

V Považskej Bystrici 31.10.2018

Spracovala: Mgr. Tatiana Kašlíková, generálny sekretár SMF
Overil: Ing. Ing. Ľuboš Löffler , v.r.
Zapísala: Patrícia Saganová
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 31.10.2018
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Správu o hospodárení SMF k 25.10.2018.
Správu o stave členskej základne SMF 2018.
Rezignáciu MUDr. Andreasa Juska na funkciu predsedu LV a člena lekárskej komisie FIM.
Vyhodnotenie športovej sezóny SMF 2018 po jednotlivých disciplínach SMF.
Informáciu o stave príprav športovej sezóny 2019 po jednotlivých disciplínach SMF.
Termíny valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2018.
Informáciu o príprave večera majstrov SMF a predbežný rozpočet podujatia.
Predbežné vyúčtovanie a kalkuláciu účasti zástupcov SMF na jesenných zasadnutiach FIM a FIME.

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

Riadiaca rada schvaľuje :
Program rokovania RR SMF
Zápisnicu zo zasadnutia RR SMF zo dňa 07.08.2018.
Overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF 07.08.2018 – Ing. Ľuboš Löffler .
Dotáciu disciplíne PD vo výške 800€ na čiastočné pokrytie nákladov na licenciu FIM GP 2018.
Dotáciu 500€ pre disciplínu MX na dofinancovanie seriálu MM SR mládeže 2018.
Objednávku úpravy softvéru evidencie členskej základne SMF a následne mesačnú úhradu za správu na serveri vo
výške 40€/mesačne. Cena za úpravu softvéru sa bude odvíjať od objemu potrebného zásahu a jeho úpravy.
g) Zrušenie uznesenia č.16/2018 a uznesenia č.29/2018.
h) Predĺženie platnosti uznesenia č.19/2018 do decembrového zasadnutia RR SMF.
i) Predĺženie platnosti uznesenia č.12/2018 do najbližšieho zasadnutia RR SMF.
j) Smernicu pre vystavovanie licencii SMF pre rok 2019, ktorá bude zverejnená na web stránke SMF.
k) Spustenie systému úhrady licenčných a manipulačných poplatkov cez platobnú bránu VÚB platobnými kartami.
l) Rozšírenie existujúceho poistenia liečebných nákladov v zahraničí o úrazové poistenie v zahraničí ( trvalé následky
úrazu a smrť následkom úrazu).
m) Výsledky jednotlivých seriálov disciplín SMF za rok 2018 – viď archívna zápisnica RR SMF.
n) Rozpočet účasti prezidenta SMF na jesennom kongrese FIM v Andore.

3.

Riadiaca rada ukladá :

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
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
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
UZNESENIE č.34/2018
Prezident SMF prerokovať s MUDr. Krupom prevzatie funkcie predsedu LV SMF.
Z: prezident SMF
T: december 2018
UZNESENIE č.35/2018
Spustiť systém úhrady poplatkov SMF prostredníctvom platobnej brány VÚB prostredníctvom platobných kariet.
Z: GS
T: december 2018

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
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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
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

V Pov. Bystrici 31. októbra 2018

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

overil: Ing. Ľuboš Löffler , v. r.

.
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