SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

MOTOKROS
Zápisnica
Valné zhromaždenie disciplíny Motokros
kaviareň Metropolis v Púchove, dňa 8.12.2018
Začiatok: o 11:00 hod
Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice z VZ MX SMF.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania VZ
3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
4. Správa o činnosti ŠK MX SMF v športovej sezóne 2018
5. Správa o hospodárení ŠK MX SMF za rok 2018
6. Správa mandátovej komisie
7. Zmeny v NŠP MX SMF pre rok 2019
8. Plán činnosti a rozpočet disciplíny MX SMF pre rok 2019
9. Voľba viceprezidenta a dvoch členov ŠK MX SMF
10. Voľba delegátov na GZ SMF
11. Správa volebnej komisie
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
14. Záver

1. Na úvod valného zhromaždenia MX SMF privítal viceprezident SMF pre MX - Ing. Ľuboš Löffler - všetkých
zúčastnených.
2. Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ") jednomyseľne schválilo program valného zhromaždenia MX SMF.
3. Voľba pracovných komisií:
Mandátová komisia:
Peter Kovárik - predseda
Eduard Snižik – člen
Peter Unzetig - člen
Volebná komisia:

Rudolf Mihaleje – predseda
Peter Biely – člen
Ján Čuňočka – člen

Návrhová komisia:

Jozef Bohuslav – predseda
Rudolf Kováčik – člen
Ladislav Ružička – člen

VZ odsúhlasilo uvedené zloženie pracovných komisií.
4. Správu o činnosti disciplíny za rok 2018 predniesol viceprezident SMF pre MX Ing. Ľuboš Löffler.
5. Správu o hospodárení disciplíny MX SMF za obdobie od 01.01. do termínu zasadnutia VZ MX
predniesol Ľuboš Löffler. Správa bola VZ MX prijatá bez pripomienok, jednomyseľne.
6. Správa mandátovej komisie:
Valné zhromaždenie MX SMF je uznášaniaschopné, prítomných 79 členov z celkového počtu 470
pozvaných. Pre hlasovanie a voľby je potrebné: 50 % + 1 = 41 členov, 2/3 väčšina je 53 členov.
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7. Podľa programu sa prešlo k čítaniu, rokovaniu a schvaľovaniu prijatých návrhov na zmeny do NŠP pre rok 2019:
Ján Blaho:
- žiadame o vekovú hranicu v triede ČZ Twinshock nad 40 rokov a jazdiť len na motocykloch ČZ, výroba
Strakonice, tak ako je vypísaná trieda s názvom ČZ.
Návrh nebol schválený
Miroslav Marônek:
- zrušiť ekologický poplatok 5€
- na VZ voliť troch členov do ŠK MX SMF, nie dvoch
- štartovné z podujatia nechať organizátorovi podujatia
- organizátor podujatia bude mať možnosť sám si vybrať delegovaných činovníkov s platnou licenciou
a organizátor bude vyplácať činovníkov podľa metodického materiálu, pokynov k úhrade nákladov účasti na
podujatí SMF
O návrhoch sa nehlasovalo nakoľko sa netýkajú zmien NŠP, ale týkajú sa zmien stanov SMF
Nina Bullová:
- chcela by som podať návrh na prerokovanie ohľadom triedy Ladies. Doba pretekania (10 min.+ 2 kolá) sa mi
vidí veľmi krátka a nakoľko ide o majstrák, podávam návrh na 15 min + 2 kolá
Návrh bol schválený
ŠK MX navrhla tieto zmeny do NŠP:
I. – poplatky za licencie „A“ a „B“ stanoví ŠK v zmysle stanov SMF ŠK MX“
Návrh nebol schválený
1/ MX junior125 : motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od 85 ccm do
125ccm 2T pre pretekárov od 13 do 19 rokov s 2T
2/ MX1 hobby: motocykle kategórie I. skupina A1 a kategórie II. skupina C s obsahom motora: od 150ccm 2T a
od 250 ccm 4T pre pretekárov 16 – 39 ročných.
Vyššie uvedené návrhy boli schválené
032.3.3. Doplnkový pretek
Program MM SR môže obsahovať̌ doplnkový́ preteky iných objemových tried. Program MM SR môže upravovať̌
ŠK MX.
Návrh bol schválený
032. 6. 2. Účasť – postupový systém
„Model MM SR pre nasledujúci rok zverejní ŠK MX v dostatočnom predstihu.“
Návrh bol schválený
032. 7. TECHNICKÁ KONTROLA A PREBERANIE
Každý pretekár je povinný pri preberaní zaplatiť štartovné vo výške, „ktoré stanoví ŠK MX SMF a budú uvedené
vo zvláštnych ustanoveniach“
Návrh bol schválený
Podujatia MM SR pre určené triedy sa musia konať takto:
MX junior 125, MX2 junior – dve jazdy na 20 alebo 25 minút + 2 kolá
MX Open - dve jazdy na 20,25 alebo 30 minút + 2 kolá
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MX2 - dve jazdy na 20,25 alebo 30 minút + 2 kolá
Návrh bol schválený
Jazdec je povinný zúčastniť̌ záverečného vyhlasovania výsledkov. Pokiaľ sa neospravedlní riaditeľovi pretekov,
bude sankcionovaný ŠK MX SMF. Spôsob sankcie určí ŠK MX pred začatím sezóny.
Návrh bol schválený
Eduard Snížik:
- Dávam návrh na zvýšenie ceny celoročných licencií pre rok 2019 o 10,- EUR
Návrh bol schválený
8. Viceprezident SMF pre MX SMF, p. Löffler, preniesol plán činnosti a rozpočet disciplíny pre rok 2019. Tak isto
prítomným predniesol plánovaný rozpočet MX SMF na športovú sezónu 2019. Plán bol prijatý jednomyseľne.
9. Voľba viceprezidenta SMF pre MX a členov do ŠK MX. Dušan Predanocy sa vzdal kandidatúry v prospech Tomáša
Pavlovčíka. Po obedňajšej prestávke bolo vyhlásenie hlasovania.
Výsledky hlasovania:
- za viceprezidenta SMF pre MX (na obdobie 2019 – 2022) bol zvolený Ing. Ľuboš Löffler
- za členov ŠK MX SMF (na obdobie 2019 – 2022) boli zvolení Mariana Garčárová a Tomáš Pavlovčík
10. Voľba delegátov na Generálne zhromaždenie SMF - boli navrhnutí 10-ti delegáti na GZ SMF + 2 náhradníci:
Ľuboš Löffler, Mariana Garčárová, Tomáš Pavlovčík, Dušan Predanocy, Josef Bohuslav, Štefan Bučenec, Rudolf
Kováčik, Rudolf Mihaleje, Ľubomír Lavo, Marián Miškov, náhradníci: Peter Pipich a Miroslav Adamík.
11. Správa volebnej komisie konštatuje, že VZ MX SMF na svojom rokovaní zvolilo za viceprezidenta SMF pre MX
Ing. Ľuboša Löfflera a dvoch členov ŠK MX SMF a to Marianu Garčárovú a Tomáša Pavlovčíka. Následne za
delegátov na GZ SMF za rok 2018 boli zvolení: Ľuboš Löffler, Mariana Garčárová, Tomáš Pavlovčík, Dušan
Predanocy, Josef Bohuslav, Štefan Bučenec, Rudolf Kováčik, Rudolf Mihaleje, Ľubomír Lavo, Marián Miškov,
náhradníci: Peter Pipich a Miroslav Adamík.
12. Diskusia:
Prezident SMF, pán Ing. Peter Lazar na úvod pochválil priebeh valného zhromaždenia a aj jeho účasť. Informoval
všetkých prítomných o termíne generálneho zhromaždenia. Vyjadroval sa taktiež k prihlasovaniu jazdcov
a online nominačnej listine. Dotácia z ministerstva školstva na rok 2019 by mala byť podobná ako aj v roku 2018.
Informácia týkajúca sa hlavne pre organizátorov na významné podujatia hovorí o otvorení brány od 15.12.2018
na podávanie žiadostí na ministerstve školstva. Ďalej informoval o zmene názvu SOV, ktorý sa posunul o priečku
vyššie a momentálne zastrešuje všetky športy. Na záver svojho príhovoru pán prezident poďakoval všetkým
prítomným za účasť a nezabudol pripomenúť 25.výročie založenia SMF.
Pán Kocian navrhol zmenu veku v triede Twinshock. Nakoľko prišiel s týmto návrhom až v diskusii, tak sa nedalo
o tom hlasovať.
Pán Snižik uviedol, že by chcel rozdeliť triedy MX4 a MX4+. Löffler mu odpovedal, že to nie je technicky možné.
Pán Sekerák vo svojom diskusnom príspevku poukazoval hlavne na skvalitnenie tratí a aby sa kládol väčší dôraz
na bezpečnosť trate. Taktiež apeloval na jazdcov, aby dodržiavali prácu traťových komisárov a vlajok. Vyjadril sa,
že na Slovensku nie je žiadne postihnutie alebo penalizácia za nedodržiavanie žltých vlajok.
Pán Miškov nadviazal na diskusný príspevok p. Sekeráka ohľadom žltých vlajok. Ďalej ako aktívny športový
komisár by bol rád, aby sa na Slovensku nerobili rozdiely medzi RP a MM SR. To znamená, že kvalita tratí a práca
organizátora by mala byť na oboch podujatiach rovnaká.
Pán Zimmermann sa vyjadril, že by rád prijal skutočnosť, aby sa jazdci triedy MX50 mohli zúčastňovať aj jázd
triedy MX65. Löffler mu prisľúbil, že sa touto témou bude zaoberať komisia ŠK MX.
Slečna Klimčíková prispela do diskusie svojim názorom a to aby sa na regionálnych podujatiach zlúčili triedy
MX50 s MX65 a MX Ladies s MX85. Týmto podnetom sa bude zaoberať športová komisia ŠK MX.
Pán Bučenec sa vyjadril, že nebol spokojný s prácou športovej komisie, hlavne čo sa týka výberu reprezentantov
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a financovaním reprezentácie.
Pán Pavlovčík informoval prítomných o zmenách vo FIM Európa pre rok 2019 a apeloval hlavne na mladých
jazdcov, aby sa nebáli jazdiť významné podujatia ako sú majstrovstvá Európy.
Koniec diskusie.
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie VZ MX SMF predniesol predseda návrhovej komisie p. Josef
Bohuslav
Uznesenie VZ MX SMF za rok 2018:
A) VZ MX schvaľuje:
1. Program rokovania VZ MX
2. Správu o činnosti disciplíny MX za rok 2018
3. Správu o hospodárení disciplíny MX SMF ku dňu zasadnutia VZ
4. Niektoré zmeny v NŠP MX pre rok 2019
5. Plán činnosti a rozpočet pre rok 2019
6. Zvoleného viceprezidenta SMF pre MX – Ing. Ľuboš Löffler
7. Zvolených 2 členov ŠK MX SMF – Mariana Garčárová, Tomáš Pavlovčík
8. Delegátov na GZ SMF v zložení: Ľuboš Löffler, Mariana Garčárová, Tomáš Pavlovčík, Dušan Predanocy, Josef
Bohuslav, Štefan Bučenec, Rudolf Kováčik, Rudolf Mihaleje, Ľubomír Lavo, Marián Miškov, náhradníci: Peter
Pipich a Miroslav Adamík.

B) VZ MX ukladá:
1. V termíne do 2/2019 spracovať kalendár všetkých seriálov MX 2019.
Z: ŠK MX SMF
T: v texte
2. Zapracovať odsúhlasené zmeny do NŠP MX a zverejniť ich na web stránke SMF.
Z: ŠK MX SMF
T: 28.2.2019
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté.

14. Na záver Ľuboš Löffler, viceprezident SMF pre MX, poďakoval členom disciplíny za účasť a poprial príjemné
sviatky. Následne ukončil VZ MX.

Zapísal:
Tomáš Pavlovčík, v.r.
člen ŠK MX SMF

