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Zápisnica ŠK PD
Dátum : 16.2.2020

Zasadnutie ŠK PD začal a viedol viceprezident pre PD, Ing. Jakub Zliechovec,
privítal všetkých prítomných a začal zasadanie ŠK.
1. Viceprezident informoval všetkých zúčastnených o programme rokovania,
ktorý je nasledovný :
-

informácia o financovaní SMF v roku 2020 z Ministerstva školstva
info o držiteľoch SMF licencií, stav jazdeckej zakladne
poplatky za licencie, úhrada licencií jazdcom SMF
nasadenie MS,ME, Macec
licencie CoC,TK, SMF
kúpa repre kombinézy - Jakub Valkovič
informácia o cestovnom a úrazovom poistení
schválenie reprezentačného manažera a mechanika
2. Viceprezident informoval členov ŠK PD o výške štátnej dotácie pre SMF na
rok 2020, podľa materiálov na RR, ktorá bude 18.2.2020. Aj napriek tomu, že
dotácia mala byť aspoň v takej výške ako minulý rok, tak je dotácia nižšia o
cca 10%. Čo sa odzrkadlí aj na výške dotácie pre ŠK.
3. Viceprezident informoval členov ŠK PD o počte vydaných licencií jazdcov,
činovníkov a členov SMF.
4. Viceprezident podal návrh zaplatiť všetkým slovenským jazdcom celoročné
medzinárodné licencie SMF z prostriedkov ŠK PD, tak ako tomu bolo doteraz.
Poistenia si plati kazdy jazdec sam a cestovne poistenie je podmienkou pre
získanie licencie. Tiež podal návrh zaplatiť všetkým reprezentantom
jednorázové licencie FIM a FIME. Martin Vaculík, najúspešnejší reprezentant
SMF v roku 2019 bude účastníkom serialu GP aj v roku 2020, viceprezident
dal preto návrh na zaplatenie licencie Grand prix z prostriedkov ŠK PD aj
jemu.
ZA: 5 PROTI: 0
V diskusii k tomuto bodu sa členovia komisie zhodli na tom,aby licenciu
M.Vaculíka,ktorá stojí cez 1500eur spolufinancovala aj SMF ako taká. Jedná
sa momentálne o jej naúspešniejšieho športovca, ktorý reprezentuje
Slovensko na najvyššej úrovni. Zo strany SMF nedostáva žiadnu inú
materiálnu, alebo finančnú podporu, logo SMF má na kombinéze aj
motocykloch. ŠK PD preto žiada o spolufinancovanie GP licencie Martina
Vaculíka vo výške 1000,-EUR.
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Viceprezident informoval o alokáciach MS a ME , ktoré získala SMF
pre rok 2020. Členovia SK PD sa dohodli na nasledovnom prerozdelení :

17.5 Plzen, SEC qualification – Jakub Valkovič
25.5 Abensberg. FIM GP kvalification – David Pacalaj
6.6 Manchester , U21 FIM champ. – Jakub Valkovič
4.7 Rivne, U21 europien champ. – Jakub Valkovic
18.7 Macon, Europien pairs champ. – David Pacalaj,Jakub Valkovič, Ján Mihalik
14.8 Pardubice, U19 europien champ. – David Pacalaj

Kalendár MACEC ešte nie je, kongres sa koná prvý marcový týždeň v Lvove.
Celého seriálu Macec sa zúčastní Jakub Valkovič a David Pacalaj, náhradníkom
bude Ján Mihálik.
ZA: 5 PROTI: 0
6. Viceprezident informoval o novom držiteľovi licencie FIM riaditela pretekov, je
ním Krysztof Cap, člen Speedway clubu Žarnovica.
Ing.Jozef Rolinec sa zúčastní školenia FIM technického komisára v Poľsku,
nakoľko mu skončila platnosť FIM licencie minulý rok.
Licencie riaditeľa preteku SMF končia Martinovi Búrimu, Petrovi Štefánikovi,
Branislavovi Repiskému. Vsetci traja majú záujem o jej znovuvydanie. Na
piatok 21.2.2020 je naplánované školenie.
7. Jakub valkovič, reprezentant , požiadal o novú národnú kombinézu, nakoľko
jeho stará bola zdedená po Adamovi Čaradovi, a momentálne vyžaduje
úpravy, ktoré sú finančne náročné, viceprezident dal návrh o zakúpenie novej,
cez Martina Vaculíka, ktorý má výhodnú cenu u Maliniaka v PL. ŠK PD týmto
žiada SMF o príspevok na jej zakúpenie vo výške 500,-EUR.
ZA: 5 PROTI: 0
8. Viceprezident informoval o povinnom cestovnom poistení a novom produkte,
úrazovom poistení pre jazdcov SMF.
9. SK PD sa jednohlasne zhodla na potrebe reprezentačného manažera a
mechanika. Krysztof Cap,ako držiteľ licencie FIM CoC má týmto poverenie od
ŠK PD na funkciu reprezentačného manažera SMF pre Plochú dráhu. Spolu s
Patrikom Búrim, členom ŠK PD a bývalým pretekárom, sa zúčastnia s
jazdacmi pretekov MS a ME. Ich náhrady, ak nejaké vzniknú, budú hradené z
prostriedkov ŠK PD.
ZA: 5 PROTI: 0
Viceprezident poďakoval prítomným za účasť a rozpustil rokovanie.
Prítomní : Ing.Jakub Zliechovec, Mgr. Martin Búri, Ľubomír Hajdóni, Július Vallo,
Patrik Búri
V Žarnovici dňa : 16.2.2020
Ing. Jakub Zliechovec
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