ROKOVACÍ

PORIADOK

SMF

§ - 1 Zvolanie GZ a kvórum
GZ zvoláva na základe rozhodnutia RR sekretariát SMF písomne minimálne 10 dní vopred. Pri zvolaní
mimoriadneho GZ musí byt' dodržaná minimálna doba 20 dní pred konaním. Ak bolo GZ zvolané v súlade
so stanovami, môže prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasovacím
právom. Ak sa nedosiahne kvórum, prítomní delegáti môžu rozhodnúť o uskutočnení zasadania, avšak
akékoľvek uznesenie prijaté na tomto zasadnutí bude platiť len v tom prípade, ak ho potvrdí najbližšie
(platné) GZ.

§-2 Organizácia generálneho zhromaždenia
GZ sa koná vždy na prelome kalendárneho roku. Je riadené prezidentom, alebo povereným
viceprezidentom. Prebieha podľa programu navrhnutého RR a schváleného GZ. Návrhy, ktoré športové
komisie, alebo výbory chcú zaradiť do programu rokovania GZ, musia byt' písomne adresované
sekretariátu SMF, riadne zdokumentované a predložené na schválenie RR minimálne 30 dní pred
termínom konania GZ. Program GZ musí obsahovať voľbu pracovných komisií /mandátová, návrhová,
volebná/ , správu o hospodárení za obdobie od posledného GZ, správu o činnosti SMF od posledného
GZ, správu revíznej komisie SMF, plán činnosti SMF na nasledujúce obdobie, návrh rozpočtu SMF na
nasledujúce obdobie, prípadné úpravy Stanov a rokovacieho poriadku SMF, prípadne voľba voliteľných
funkcií (podľa organizačnej potreby) , správy pracovných komisií, návrh na uznesenie GZ SMF.
Program rokovania a všetky materiály musia byt' zaslané delegátom s hlasovacím právom minimálne 10
dní pred konaním GZ. Body rokovania, ktoré nie sú v programe, alebo neboli doručené v stanovenej
lehote, nemôžu byt' na GZ prejednávané. Môžu byt' prerokované len v tom prípade, že s tým súhlasia 2/3
delegátov s hlasovacím právom. Pred každým hlasovaním, ktoré si vyžaduje súhlas 2/3 delegátov, musí
byt' prevedené sčítanie delegátov, či je momentálne prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s
hlasovacím právom. Žiadna úprava stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku nemôže byt
prerokovaná, ak nebola na programe rokovania. GZ prerokováva - vid' stanovy.
Po vykonaní volieb uvádza novozvolených členov do funkcií.

§ - 3 Hlasovanie na GZ
V prípade hlasovania musí byt' dosiahnutá prostá väčšina hlasov (50% + 1 ) prítomných delegátov s
hlasovacím právom, aby sa rozhodnutie stalo právoplatným. Výnimkou je zmena stanov a rokovacieho
poriadku, kde musí byt' dosiahnutá 2/3 väčšina platných hlasov.
Pre obsadenie volených miest v SMF je požadovaný nasledovný postup.
Každý orgán SMF minimálne 30 dní pred voľbami môže navrhnúť na volené miesta svojich kandidátov:
a) na funkciu prezidenta 1 kandidáta
b) na funkcie I. viceprezidenta 1 kandidáta
c) do revíznej komisie 3 kandidátov
Všetky voľby sa konajú tajným hlasovaním. Zvolení budú kandidáti, ktorí dosiahli najvyšší počet platných
hlasov. Ak má byt' hlasovací lístok platný, nesmie obsahovať viac mien ako je počet voľných
miest. Všetky mandáty volených funkcii sú na dobu troch rokov. V prípade predčasne uvoľnených miest
sa tieto doplnia na najbližšom GZ.

§-4 Uznesenia
Všetky uznesenia GZ vstupujú do platnosti dňom stanoveným GZ. Všetky uznesenia musia byt'
zaprotokolované a overené určeným členom RR. Orgány, ktoré si želajú vysloviť svoj nesúhlas s
rozhodnutím ostatných orgánov, musia tak urobiť písomne, prostredníctvom sekretariátu. Ich nesúhlas
doložený príslušnými argumentmi sa musí objaviť na programe rokovania GZ a slovo dostane každý
delegát, ktorý o to požiada. RR podľa svojho uváženia môže obmedziť čas vyhradený jednotlivým
vystúpeniam.

§ - 5 Riadiaca rada
RR je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti SMF v období medzi konaním GZ.
Riadiaca rada v súlade so stanovami, rokovacím poriadkom a športovým poriadkom riadi a kontroluje
činnosť SMF. K rokovaniu sa schádza najmenej jedenkrát za štvrťrok, alebo v mimoriadnych prípadoch.
Uznesenia RR sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.
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§ - 6 Kompetencie
Riadiaca rada je vybavená všetkými kompetenciami, ktoré nie sú výlučne vyhradené GZ, alebo iným
orgánom SMF podľa stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku.
Riadiaca rada je splnomocnená:
a) schvaľovať zmluvy a interné smernice pre SMF
b) rozhodovať o finančných otázkach
c) zaisťovať realizáciu rozhodnutí prijatých GZ
d) rozhodovať o sporoch
e) pre zabezpečenie svojej činnosti menovať odborno-poradenské komisie bez rozhodovacieho
práva
§ - 7 Zloženie riadiacej rady
Riadiaca rada sa skladá z:
a) prezidenta
b) I. viceprezidenta
c) viceprezidentov za dané disciplíny
d) generálneho sekretára
e) predsedu revíznej komisie - bez hlasovacieho práva
§ - 8 Organizácia zasadania RR
Zasadania RR sú neverejné, ak sa bod rokovania týka niektorého člena, musí mu prezident udeliť
povolenie zúčastniť sa bodu rokovania a vysloviť svoj názor. Rozhodnutia sú schválené väčšinou hlasov
riadnych členov RR. V prípade rovnosti je rozhodujúci hlas prezidenta /dva hlasy/.
Zasadanie RR je riadené podľa nasledovných priorít:
a) prezident
b) prvý viceprezident
c) generálny sekretár
d) viceprezidenti pre dané disciplíny
GS je tajomníkom RR a z tohto titulu je zodpovedný za aplikáciu a zverejnenie rozhodnutí. Po zasadaní
RR je povinný vyhotoviť zápis v lehote do 15 dní. Zápis musí byt' schválený povereným členom RR a
zaslaný všetkým členom RR.
V naliehavých prípadoch a pri nedosiahnuteľnosti RR je možné uskutočniť prerokovanie daného
problému s členmi RR formou konferenčného jednania, prostredníctvom telekomunikačných a sieťových
spojení.

§ - 9 Voliteľnosť
Podmienky požadované pre voliteľnosť:
Pre prezidenta SMF
Mal by byt' schopný vyjadrovať sa aspoň v jednom z oficiálnych jazykov FIM. V opačnom prípade si
zabezpečí tlmočníka na vlastné náklady. Nesmie mať profesionálne spojenie s motocyklovým
priemyslom, motocyklovým športom, alebo inými motocyklovými obchodnými aktivitami. Ak ich má musí
sa ich vzdať do 4 mesiacov od zvolenia do funkcie. Pre voľbu prezidenta môže každý orgán SMF
predložiť návrh na jedného kandidáta. Prezidentom sa stáva ten kandidát, ktorý dostane najvyšší počet
hlasov. Voľba sa uskutoční na GZ tajným hlasovaním, mandát trvá tri roky.
Kandidatúra pre znovuzvolenie je možná.

Pre prvého viceprezidenta SMF
Musí pracovať v motocyklovom športe min. 3 roky a byt' nepretržite členom SMF posledné 2 roky. Mal by
byt' schopný vyjadrovať sa aspoň v jednom z oficiálnych jazykov FIM. Nesmie mať profesionálne spojenie
s motocyklovým priemyslom, motocyklovým športom, alebo inými motocyklovými obchodnými aktivitami.
Ak ich má musí sa ich vzdať do 4 mesiacov od zvolenia do funkcie. Pre voľbu môže každý orgán
predložiť návrh na kandidáta, ktorý spĺňa požadované podmienky. Zvolený bude kandidát s najvyšším
počtom hlasov. Voľba prvého viceprezidenta sa uskutoční na GZ na dobu troch rokov.
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Pre viceprezidentov pre dané disciplíny
Musí pracovať v motocyklovom športe min. 3 roky a byt' nepretržite členom SMF posledné 2 roky .
Musí spĺňať odborné predpoklady pre výkon tejto funkcie. Viceprezidenta danej disciplíny volí tajným
hlasovaním valné zhromaždenie disciplíny na dobu troch rokov.
Pre predsedov výborov
Musí pracovať v motocyklovom športe min. 3 roky a byt' kvalifikovaným odborníkom v danej oblasti.
Predsedov výborov menuje riadiaca rada SMF, na základe odporúčania členov príslušného výboru.
Predseda trénerskej rady
Je špecifickou funkciou v SMF a o jej vytvorení rozhoduje riadiaca rada, ktorá i menuje predsedu.

§ - 10 Nezlučiteľnosť funkcií
Člen SMF, ktorý bol zvolený do niektorej z daných funkcií, nesmie byt' zvolený, alebo menovaný do
ďalšej. S výnimkou menovania prezidentom SMF do DaAV pre jednotlivé prípady. Viceprezidenta danej
disciplíny - člena RR na zasadaní RR môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť poverený člen komisie,
vždy so súhlasom RR.
§ - 11 Valné zhromaždenie disciplíny / VZ/
Valné zhromaždenie disciplíny s hlasovacím právom tvoria členovia s platnou licenciou tejto disciplíny,
zástupcovia organizátorov , s ktorými má komisia disciplíny uzatvorenú zmluvu o organizácii podujatí a
predsedovia výborov. Ako hostia sa môžu zúčastniť členovia iných disciplín, ako záujemcovia bez
hlasovacieho práva a diskutovať môžu len so súhlasom predsedajúceho VZ. Musia však byt' držiteľmi
licencie SMF. VZ sa schádza jedenkrát za rok. VZ zvoláva športová komisia príslušnej disciplíny na záver
roka. Pozvánku spolu s rokovacím materiálom musí športová komisia zaslať prostredníctvom
elektronickej pošty a zároveň zverejniť na internetovej stránke SMF minimálne 15 dní pred termínom VZ.
VZ je riadené viceprezidentom pre danú disciplínu, alebo ním poverenou osobou. Prebieha podľa
programu, ktorý navrhuje športová komisia a schvaľuje VZ. Program VZ musí obsahovať voľbu
pracovných komisií /mandátová, návrhová, volebná/ , správu o činnosti disciplíny za obdobie od
posledného VZ, správu o hospodárení disciplíny od posledného VZ, plán činnosti na nasledujúce
obdobie, prípadné zmeny a doplnky športových predpisov disciplíny, voľbu delegátov na GZ SMF,
prípadne voľbu viceprezidenta a dvoch členov ŠK ( podľa organizačnej potreby), správy pracovných
komisií, návrh na uznesenie VZ disciplíny. Návrhy ktoré chcú členovia disciplíny, alebo orgány SMF
zaradiť do programu rokovania VZ musia byť písomne adresované na viceprezidenta disciplíny, riadne
zdokumentované a predložené na schválenie športovej komisii minimálne 20 dní pred konaním VZ. Body
rokovania ktoré nie sú na programe VZ, alebo neboli doručené v stanovenej lehote nemôžu byť na VZ
prejednávané, pokiaľ ich zaradenie do programu VZ neodsúhlasí 2/3 prítomných delegátov s hlasovacím
právom. Na prerokovanie mimoriadne závažných rozhodnutí môže príslušná komisia zvolať mimoriadne
valné zhromaždenie z vlastnej iniciatívy, alebo ho musí zvolať na podnet 1/3 členov disciplíny, prípadne
na podnet prezidenta alebo Riadiacej rady. Pri zvolaní mimoriadneho VZ musí byt' dodržaná minimálna
doba 20 dní pred konaním. V prípade, že sa mimoriadne valne zhromaždenie disciplíny bude konať do
31.januára, zúčastňujú sa ho členovia danej disciplíny z predchádzajúceho roku. V prípade, že sa
mimoriadne valné zhromaždenie disciplíny bude konať po 31.januári zúčastnia sa ho aktuálny členovia
danej disciplíny, t.j. tí ktorí majú licenciu pre príslušný rok.
§ - 12 Hlasovanie na VZ
V prípade hlasovania musí byť dosiahnutá prostá väčšina hlasov / 50%+1/ prítomných členov disciplíny s
hlasovacím právom/, aby sa rozhodnutie stalo právoplatným. Pre obsadenie voľných miest v športovej
komisii je nasledovný postup: s písomných návrhov od členov s pléna, prípadne športovej komisie sa
prednesú kandidáti na funkcie :
- viceprezident pre disciplínu
1 kandidát
- členovia komisie
2 kandidáti
Voľby sa konajú verejným hlasovaním. Za prijatie kandidáta musí hlasovať prostá väčšina / 50% + 1 /
prítomných členov disciplíny s hlasovacím právom . V prípade väčšieho počtu kandidátov na uvoľnenú
funkciu budú voľby prebiehať tajným hlasovaním. Zvolení budú kandidáti, ktorý dosiahnu najvyšší počet
platných hlasov. Ak má byť volebný lístok platný nesmie obsahovať viac mien , ako je počet voľných
miest. Všetky volené mandáty sú na dobu troch rokov. V prípade uvoľnenia sa tieto dopĺňajú na
najbližšom VZ. Delegáti na VZ SMF sa po návrhu z pléna, alebo športovej komisie volia verejným
hlasovaním. Pre schválenie delegátov musí byť prostá väčšina prítomných platných hlasov /50% + 1/.
Hlasovanie na diaľku je zakázané.
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§ - 13 Kompetencie VZ
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom pre riadenie danej disciplíny. Na úrovni disciplíny má
kompetencie ako GZ. VZ disciplíny volí viceprezidenta pre svoju disciplínu a dvoch členov svojej komisie.
Delegáti VZ predkladajú návrhy zmeny stanov a rokovacieho poriadku komisii vždy písomne, minimálne
20 dní pred konaním VZ danej disciplíny.

§ - 14 Športová komisia
Športová komisia je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti disciplíny v období medzi
konaním valných zhromaždení. Za svoju činnosť sa zodpovedá VZ disciplíny a RR SMF.

§ - 15 Disciplíny pre športové komisie:
Cestné preteky motocyklov
Teréne preteky motocyklov a snežné skútre
Bodovacie súťaže motocyklov
Enduro a terénne rely
Preteky na plochej dráhe
Športová mototuristika

CPM
TPM - Motokros
TRIAL
EaR
PPD
ŠMT

§ - 16 Kompetencie športových komisií
a) riadia a kontrolujú činnosť svojej disciplíny,
b) preštudujú a určia všetky pravidlá týkajúce sa ich disciplíny,
c) navrhujú RR organizátorov pre MS a ME,
d) zostavujú športový kalendár svojej disciplíny,
e) pri zostavovaní športového kalendára musia vziať do úvahy prioritné záujmy motocyklového športu
a SMF,
f) schvaľujú a poverujú organizátorov všetkých športových podujatí vo svojej disciplíne, s
výnimkou podujatí FIM a FIM Európa,
g) spracovávajú rozpočty a zúčtovávajú finančné prostriedky pre chod svojej disciplíny a rozhodujú o
rozdelení finančných prostriedkov určených pre reprezentáciu vo svojej disciplíne,
h) stanovujú výšku národných licenčných poplatkov vo svojej disciplíne,
ch)spolupracujú s organizátormi pri zostavovaní "Zvláštnych ustanovení" a doporučujú ch schválenie
sekretariátu SMF,
i) zhromažďujú, zostavujú a publikujú priebežné výsledky a odovzdávajú ich k archivovaniu na
sekretariát SMF,
j) navrhujú RR delegátov do medzinárodných organizácií,
k) zostavujú nominačné listiny,
l) po ukončení športovej sezóny navrhuje Riadiacej rade SMF na schválenie majstrov SR, resp.
víťazov seriálov svojich disciplín na schválenie
m) sú spoluzodpovedné za prípravu a riadenie štátnej reprezentácie a navrhujú RR na základe výsledkov
pretekárov do štátnej reprezentácie,
n) kontrolujú športové podujatia vo svojej disciplíne,
o) delegujú lektorov na školenie pretekárov a činovníkov vo svojej disciplíne,
p) schvaľujú vydávanie licencií pre svoju disciplínu, pretekárov, činovníkov, rozhodcov a členov,
r) delegujú športových komisárov, riaditeľov, predsedov rozhodcovského zboru ( prezidentov jury),
rozhodcov svojej disciplíne na športové podujatia,
s) v spolupráci s technickým a environmentálnym výborom delegujú na športové podujatia
technických a environmentálnych komisárov,
t) navrhujú RR podmienky odmeňovania činovníkov na športových podujatiach,
u) zaoberajú sa všetkými otázkami vo vzťahu k časomiere vo svojej disciplíne,
v) uzatvárajú zmluvy pre disciplínu – viceprezident za danú disciplínu a štatutárny zástupca SMF
(v zmysle vnútorných ekonomických smerníc SMF ),
z) nemajú vlastnú právnu subjektivitu .
§ - 17 Zloženie športovej komisie
Športová komisia sa skladá z minimálne 3 členov, špecialistov v danej disciplíne. Viceprezident pre danú
disciplínu je zvolený VZ a tým získava mandát člena RR. VZ volí aj 2 členov komisie a ostatných členov
komisie, vrátane svojho zástupcu, podľa svojho uváženia, menuje viceprezident pre danú disciplínu a
dáva na vedomie RR. Na svoje zasadnutia môže komisia prizvať ďalších členov SMF s hlasom
poradným.
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§ - 18 Organizácia zasadania športovej komisie
Športové komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. Na prijatie
rozhodnutia musí byt' zasadanie zvolané písomne najmenej 10 dní vopred, ak nie je na predchádzajúcom
zasadaní komisie dohodnuté inak. Zasadnutiu musí predsedať viceprezident pre danú disciplínu alebo
jeho zástupca. Zasadania sú neverejné. Ak sa bod rokovania týka niektorého člena, musí mu ŠK umožniť
účasť na zasadaní k danému bodu a vysloviť svoj názor. Zasadaní ŠK sa môžu zúčastniť len členovia
komisie, určení členovia s hlasom poradným, členovia RR. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
viceprezidenta pre danú disciplínu.

§ - 19 Výbory
Výbory sú najvyšším orgánom vo vzťahu k danej odbornosti a činnosti SMF. Súčasne pôsobia ako
poradný orgán RR a športových komisií v záležitostiach týkajúcich sa ich odbornosti.
Na zasadania sa schádzajú podľa potreby. Za svoju činnosť zodpovedajú RR a GZ. Predsedovia výborov
sú podľa potreby prizývaní na zasadanie RR. Výbory sa skladajú z členov /ich počet sa môže podľa
potreby meniť/ , ktorých si menuje predseda výboru a predkladá na schválenie RR SM. Každý výbor si
musí spomedzi svojich členov zvoliť jedného podpredsedu.
Riadiaca rada rozvíja a kontroluje svoje aktivity prostredníctvom týchto výborov:
a) disciplinárny a arbitrážny výbor
- DaAV
b) technický výbor
- TKV
c) environmentálny výbor
- EV
d) lekársky výbor
- LKV

§ - 20 Disciplinárny a arbitrážny výbor /DaAV/
Náplňou činnosti DaAV je riešenie disciplinárnych priestupkov voči stanovám, rokovaciemu poriadku,
športovému poriadku a ostatným pravidlám a predpisom, ktoré sú, alebo môžu byt' zavedené SMF.
Riadiacej rade odporúča novelizáciu disciplinárneho a arbitrážneho poriadku. Skladá sa z členov
menovaných prezidentom SMF /mimo predsedu/ na doporučenie športových komisií, alebo RR pre
jednotlivé prípady. Vo svojej činnosti sa riadi platnými ustanoveniami SMF, FIM Európa a FIM a právnymi
predpismi SR.

§ - 21 Technický výbor /TKV /
TKV sa skladá z technických komisárov po jednom z každej disciplíny. Môžu ho tvoriť aj zástupcovia
motocyklového priemyslu a výrobcov príslušenstva s poradným a konzultačným hlasom. Ak je to
potrebné, predloží RR svoje stanovisko k technickým návrhom, ktoré predložili športové komisie. Vo
všeobecných technických záležitostiach, ktoré sa netýkajú výlučne niektorej špecifickej disciplíny, TKV je
oprávnený navrhovať RR zavedenie technických pravidiel ako aj navrhovaný dátum ich vstupu do
platnosti. Je povinný aktualizovať technické predpisy pre jednotlivé disciplíny v spolupráci so športovou
komisiou. Deleguje technických komisárov na jednotlivé podujatia športového kalendára v súčinnosti s
príslušnou športovou komisiou.
§ - 22 Environmentálny výbor / EV /
Vyvíja činnosť a koncepčné, organizačné, investičné a výchovno-vzdelávacie opatrenia zamerané na
prevenciu, znižovanie devastácie životného prostredia a zlepšovanie kvality životného prostredia v rámci
športových podujatí SMF, podľa Environmentálneho predpisu FIM resp. SMF a platných zákonných
noriem SR. V spolupráci so športovými komisiami a výbormi vytvára vzory správania sa jednotlivcov,
skupín a spoločenstiev vo vzťahu k životnému prostrediu. Je poradcom riadiacej rady vo vzťahoch a
procesoch medzi činnosťou SMF a životným prostredím, so zreteľom na environmentálne vedomie a
uvedomenie. Deleguje environmentálnych komisárov na jednotlivé podujatia športového kalendára, v
súčinnosti s príslušnou športovou komisiou.

§ - 23 Lekársky výbor /LKV/
LKV sa zaoberá problematikou vo vzťahu k lekárskym aspektom a fyzickou kondíciou pretekárov. Je
poradcom ŠK v otázkach fyzických kritérií, ktoré musí každý pretekár splniť za účelom získania licencie,
a lekárskych služieb, ktoré sa majú zabezpečiť a v každom prípade poskytnúť v priebehu organizovania
motocyklových podujatí. Členovia LKV môžu byt' menovaní za lekárskych delegátov pre podujatia. LKV je
zložený z riadne zaregistrovaných lekárov navrhovaných ŠK. LKV je oprávnený navrhovať RR začlenenie
pravidiel, týkajúcich sa oblasti jeho aktivít, a tiež dátum ich vstupu do platnosti.
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§- 24 Revízna komisia
Revízna komisia je splnomocnená preskúmať všetky dokumenty, zmluvy a uznesenia týkajúce sa
činnosti SMF. O svojich záveroch predkladá správu GZ spolu s návrhom opatrení. RK sa skladá z
predsedu a dvoch členov, ktorí boli riadne zvolení GZ. Nemá žiadnu výkonnú právomoc.
Predseda je členom Riadiacej rady bez hlasovacieho práva.
§ - 25 Povinnosti revíznej komisie
Revízna komisia je povinná:
a) kontrolovať dodržiavanie stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku SMF
b) kontrolovať plnenie uznesení GZ a RR,
c) prerokovať a preveriť všetky otázky týkajúce sa financií SMF,
d) prejednávať sťažnosti na činnosť v SMF a predkladať RR návrh na riešenie.
§ - 26 Špecializované združenia
Pôsobia v záujme SMF, slovenského a medzinárodného motocyklizmu, ktoré boli prijaté GZ a sú
uvedené v tomto rokovacom poriadku. Všetky združenia majú právo byt' zastúpené na každom VZ a GZ.
Ich zástupcovia nemajú hlasovacie právo, avšak sú oprávnení zúčastniť sa a vystúpiť na všetkých
otvorených zasadnutiach komisií a výborov. Pre svoju činnosť si môžu zvoliť výkonný výbor združenia.
§ - 27 Športové motokluby
SMF umožňuje vytváranie nižších organizačných stupňov "ŠPORTOVÉ MOTOKLUBY" (ďalej len ŠMK),
ktoré majú samostatnú právnu subjektivitu, na základe vlastných stanov schválených Ministerstvom
vnútra SR, ktoré nesmú byť v rozpore so Stanovami SMF.
§ - 28 Činnost' športových motoklubov
Športové motokluby na základe poverenia ŠK organizujú športovú činnosť disciplíny, od ktorej dostali
poverenie v zmysle ustanovení SMF. Minimálne zloženie ŠMK je: predseda – musí byť riadnym členom
SMF, tajomník a hospodár. ŠMK môže vykonávať činnosť pre viac disciplín, ak mu toto poverenie
odsúhlasili aj ostatné ŠK disciplín.
§ - 29 Schopnosť uznášať sa.
Pre všetky orgány SMF okrem GZ platí zásada, že pre prijatie rozhodnutia musí hlasovať nadpolovičná
väčšina prítomných členov s hlasovacím právom. /polovica + 1/ Hlasovanie na diaľku nie je dovolené. Pri
neúčasti 50 a viac % členov na VZ musí byt' ŠK predložený mandátnej komisii dôkaz o pozvaní všetkých
členov, tá potom rozhodne o uznášania schopnosti VZ. Za dôkaz sa považuje i overenie odoslania pošty
dvoma členmi športovej komisie.
§ - 30 Pre výklad stanov a rokovacieho poriadku sú orgánmi SMF v tomto poradí :
a) Generálne zhromaždenie
b) Riadiaca rada
c) Valné zhromaždenia
d) Športové komisie
e) Komisia mototuristiky
f) Výbory
g) Revízna komisia
§ - 31 Spoločné zasadania
V prípade, že je potrebné vyriešiť problém, vyžadujúci viac odbornosti, zvolávajú sa spoločné zasadania
zainteresovaných orgánov. Zasadanie sa uskutoční na základe vzájomnej dohody štatutárov, predsedov
a viceprezidentov orgánov SMF.

§ - 32 Trvanie mandátu, strata mandátu, prevzatie funkcie
Všetky mandáty sú na dobu troch rokov. Odchádzajúci členovia sú znovu voliteľní, ak im nebola
vyslovená nedôvera. Každý zvolený člen, ktorý sa nezúčastní dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutí
orgánu, do ktorého bol zvolený, s výnimkou oprávnených dôvodov, môže byť neodvolateľne zbavený
mandátu. Jeho miesto, bude obsadené na najbližšom VZ, alebo GZ. Komisie majú právo kedykoľvek
stiahnuť mandát svojho delegáta. Každé stiahnutie mandátu musí byt' uskutočnené prostredníctvom
doporučeného listu zaslaného prezidentovi SMF, ktorý po jeho obdržaní vyhlási mandát príslušného
člena za zrušený s okamžitou platnosťou. Zvolení členovia nastupujú do funkcie bezprostredne po
zvolení.
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§ - 33 Vyslovenie nedôvery a zrušenie mandátu
Každý člen, ktorý neplní svoju funkciu účinným spôsobom, alebo ktorý pri svojej činnosti v službách SMF
koná proti stanovám, rokovaciemu poriadku alebo športovému poriadku, môže sa stať predmetom
hlasovania o vyslovení nedôvery. Návrh na hlasovanie o vyslovení nedôvery predkladá orgán SMF.
Návrh musí byt' zdôvodnený a zaslaný doporučeným listom Riadiacej rade , ktorá po zvážení môže
pozastaví mandát dotyčného člena do konania najbližšieho VZ alebo GZ. Zdôvodnenie musí byt'
podpísané nadpolovičnou väčšinou členov navrhujúceho orgánu a môže obsahovať i návrh trestu podľa
disciplinárneho a arbitrážneho poriadku SMF. Hlasovanie o vyslovení nedôvery sa bude konať na
najbližšom VZ alebo GZ, kde bude návrh prejednávaný. Člen, ktorého sa tento návrh týka, má právo na
obhajobu. Návrh na vyslovenie nedôvery musí byt' v programe rokovania VZ alebo GZ. Pre vyjadrenie
nedôvery je potrebná dvojtretinová väčšina právoplatných hlasov.
§- 34 Štatutárni zástupcovia SMF
Štatutárnymi zástupcami v zmysle stanov a RP sú:
a) prezident
b) prvý viceprezident
c) generálny sekretár
§- 35 Vedúci činitelia SMF
a) prezident
b) prvý viceprezident
c) generálny sekretár
d) viceprezident pre danú disciplínu
e) predsedovia výborov

§ - 36 Náplň činnosti vedúcich činiteľov
Prezident
Je zodpovedný za celkový riadny chod SMF a jeho práva a povinnosti zahrňujú:
a) zastupovanie SMF v medzinárodných organizáciách a ostatných motoristických organizáciách,
b) zastupovanie SMF na rokovaniach s nadriadenými vládnymi orgánmi, na súde, a ostatnými
inštitúciami,
c) predsedať na zasadaniach GZ a RR ,
d) dohliadať na dodržiavanie stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku,
e) dohliadať na vykonávanie rozhodnutí orgánov SMF,
f) zvolávať všetky zasadania RR,
g) všetky dokumenty podpisovať v zmysle Riadiacou radou odsúhlasenej Internej smernice pre
obeh tlačív a financií v SMF,
h) dbať, aby funkčnosť SMF bola v súlade s poslaním tejto organizácie,
i) v naliehavých prípadoch a pri nedosiahnuteľnosti RR môže spolu s druhým štatutárom uskutočniť
rozhodnutie, ktoré uznajú za nutné pre ochranu záujmov SMF, o tomto musí ihneď' informovať RR,
j) môže sa zúčastňovať všetkých zasadaní orgánov SMF, alebo pracovných skupín vytvorených SMF, ale
bez hlasovacieho práva.
Prvý viceprezident
a) Zastupuje prezidenta ak je tento neprítomný, chorý, bol odvolaný, alebo podal demisiu. V tomto
prípade je jeho zodpovednosť a právomoc definovaná v predchádzajúcom bode,
b) dohliadať na dodržiavanie stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku,
c) dohliadať na vykonávanie rozhodnutí orgánov SMF,
d) koordinuje činnosť disciplín a výborov v spolupráci s viceprezidentami disciplína predsedami výborov,
e) všetky dokumenty podpisovať v zmysle Riadiacou radou odsúhlasenej Internej smernice pre obeh
tlačív a financií v SMF,
f) môže sa zúčastňovať všetkých zasadaní orgánov SMF, alebo pracovných skupín vytvorených SMF,
ale bez hlasovacieho práva.
Generálny sekretár ( GS) - je menovaný RR. GS je zodpovedný prezidentovi a viceprezidentovi SMF
a ich prostredníctvom RR za uplatnenie rozhodnutí prijatých všetkými orgánmi SMF, ako i za činnosť
sekretariátu. Je tajomníkom RR a GZ SMF. Je zodpovedný za redakciu zápisov z týchto orgánov.
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Môže sa zúčastňovať zasadaní všetkých orgánov SMF bez hlasovacieho práva – neplatí v RR. Je vedúci
sekretariátu a je výlučne poverený prevádzať výklad pravidiel a predpisov a zavádzať ich do platnosti pre
riadenie SMF. Pre všetky otázky týkajúce sa SMF bude sledovať líniu stanovenú GZ a RR. Pre prijímanie
alebo prepúšťanie personálu musí mať súhlas prezidenta SMF. Všetky dokumenty podpisuje v zmysle
Riadiacou radou odsúhlasenej Internej smernice pre obeh tlačív a financií v SMF. GS nemôže vykonávať
žiadnu funkciu ani zastávať miesto v športovej komisii ani výbore.
Viceprezidenti pre danú disciplínu a predsedovia výborov
Sú zodpovední za činnosť svojich komisií a výborov a za úspešné plnenie úloh, ktoré im boli pridelené.
Vysvetľujú všetky pravidlá v oblasti svojej pôsobnosti. Podpisujú spolu s štatutárom všetky zmluvy, ktoré
sa týkajú záväzkov a pohľadávok ich komisie alebo výboru. Pri ďalšej činnosti svojej disciplíny postupujú
v zmysle Internej smernice obehu tlačív a financií SMF. Viceprezidenti pre danú disciplínu majú mandát
členov riadiacej rady. Zúčastňujú sa zasadania disciplinárneho výboru v prípade, že tento prejednáva
priestupok týkajúci sa ich disciplíny. V tomto prípade majú vo výbore hlasovacie právo. Na základe
zvláštneho poverenia môžu zastupovať SMF v medzinárodnom rozhodcovskom zbore pri
medzinárodných majstrovských i voľných podujatiach organizovaných v ich disciplíne na území SR.
Na toto musia spĺňať aj kvalifikačné podmienky SMF, FIM Európa a FIM.

§ - 37 Zástupcovia v medzinárodných organizáciách
Všetky ŠK majú právo navrhovať svojich zástupcov do komisií v medzinárodných organizáciách, ktorí
budú zastupovať SMF vo svojej disciplíne, ak budú do komisie menovaní. Vo svojej činnosti sa riadia
stanovami a rokovacím poriadkom tejto organizácie. Z každého rokovania, na ktoré boli delegovaní, sú
povinní spracovať písomnú správu, ktorú do 10 dní po návrate musia odovzdať sekretariátu SMF.
§ - 38 Členovia športových komisií, komisie mototuristiky a výborov
Sú menovaní viceprezidentom pre danú disciplínu alebo predsedom výboru, alebo volení na VZ
disciplíny. Môžu zastupovať komisiu alebo výbor na športových podujatiach po predchádzajúcom súhlase
predsedu, resp. viceprezidenta pre danú disciplínu. Na zastupovanie musia mat' písomné poverenie.
§ - 39 Činovníci
Na športových podujatiach vykonávajú činnost' určenú príslušnými športovými a inými poriadkami SMF.
Za svoju činnosť zodpovední športovej komisii, resp. výboru SMF ( podľa delegácie ) .
§ - 40 Pracovníci sekretariátu SMF
Generálny sekretár - viď § 36
Ekonóm - je zodpovedný spolu so štatutármi riadiacej rade a generálnemu zhromaždeniu za správu
fondu SMF a jeho použitie. Je zodpovedný za všetko, čo sa týka financií a to v súlade s inštrukciou RR a
GZ. Vypracováva za pomoci GS ročný rozpočet podľa smernice stanovenej RR a podľa rozpočtových
pravidiel. Štvrťročne predkladá RR čerpanie finančných prostriedkov a podáva informácie o finančnej
situácii. Zostavuje záverečnú bilanciu za uplynulý rok tak, aby tento dokument mohol byt' predložený RR
a GZ.
Sekretariát SMF
Je zriadený v sídle SMF. Všetky oficiálne oznámenia sú vydávané sekretariátom. Všetky dokumenty
adresované konkrétnym vedúcim predstaviteľom SMF môžu byť likvidované na sekretariáte len so
súhlasom daného vedúce predstaviteľa. Sekretariát sa zaoberá agendou, ktorá zabezpečuje chod SMF v
súlade so stanovami, rokovacím poriadkom, športovým poriadkom a internými predpismi schválenými RR
SMF. Spracováva a rozosiela zápisy RR a zaisťuje styk s medzinárodnými organizáciami.

Sekretár komisie alebo výboru
Sekretár komisie alebo výboru menuje ,ak ho SMF má, riadiaca rada. . Sekretár je zodpovedný za
vypracovanie správy -zápisu- z rokovaní a za realizáciu prijatých záverov. Správy musia byt' písomné a
musia obsahovať stručné, ale presné informácie o diskutovaných otázkach i prijatých opatreniach. Zápis
musí byť zaslaný všetkým členom komisie, alebo výboru a sekretariátu SMF do 15 dní od konania
zasadania. V komisii alebo výbore má poradný hlas. Môže byt' menovaný pre viac komisií, alebo výborov.
Zabezpečuje činnosť komisie, alebo výboru, pre ktorý bol menovaný. Za svoju činnosť je zodpovedný
viceprezidentovi pre danú disciplínu alebo predsedovi výboru a GS. Je pracovníkom sekretariátu SMF.
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Manažér a tréner
Na základe rozhodnutia komisie doporučeného RR môže GS uzavrieť pracovnú zmluvu s príslušným
manažérom, alebo trénerom.
§ - 41 Členstvo – licencia SMF
SMF vydáva miesto členských preukazov licencie. Členstvo vzniká predložením osobnej, respektíve
kolektívnej prihlášky podanej na predpísanom tlačive, zaplatení licenčného poplatku a schválením
príslušného orgánu SMF. Deti a mládež do 18 rokov ,musia predložiť i súhlas zákonných zástupcov s
členstvom v SMF. Licencia SMF môže byť vydaná i jazdcovi, ktorý nie je občanom SR – v zmysle
platného medzinárodného športového poriadku FIM.

§ -42 Poplatky za licencie a organizovanie podujatí
Poplatky za licencie sú stanovené komisiou a riadiacou radou SMF vždy pre nasledujúci rok. Poplatok
uhradí žiadateľ s podaním žiadosti o vystavenie licencie. Poplatky za medzinárodné licencie FIM a FIM
Európa stanovuje pre príslušný rok riadiaca rada SMF, v závislosti na nariadení FIM, resp. FIM Európa.
Pri oneskorenom podaní žiadosti o licenciu SMF môže byť výška licenčného poplatku, na základe
rozhodnutia športovej komisie a riadiacej rady upravená.
Organizátor požadujúci pridelenie podujatia MS a ME musí zaplatiť tzv. zápisný poplatok stanovený FIM,
resp FIM Európa v plnej výške + 10% manipulačný poplatok. Tento poplatok sa musí uhradiť na účet
SMF pri podpísaní zmluvy o pridelení podujatia. Organizátor znáša v plnej výške všetky náklady spojené
s penalizáciou v prípade oneskoreného zrušenie športového podujatia, podľa medzinárodných
športových pravidiel. V prípade, že SMF uzatvorí s organizátorom zmluvu o ďalšej úhrade finančných
prostriedkov za pridelenie podujatia, tieto prostriedky sa použijú pre ŠK danej disciplíny.

§ - 43 Oprávnenie vystavovať licencie a termín podania žiadosti
Všetky druhy licencií, mimo jednorázových, vydáva po doporučení komisie, výboru alebo RR sekretariát
SMF, s platnosťou jeden rok. Licencie riaditeľov/športových komisárov disciplín sa po úspešnom
absolvovaní seminára a záverečných testov vydávajú na obdobie troch rokov.
Jednorázové licencie vydáva príslušná športová komisia disciplíny na konkrétnom športovom podujatí.
Držiteľ jednorázovej licencie nemá práva člena SMF.
Termín podania žiadosti o predĺženie platnosti licencie jazdca a predloženie žiadosti pre nasledujúci rok
je najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roku. Po tomto termíne sa poplatok za licenciu
jazdca môže, na základe rozhodnutia ŠK a riadiacej rady, zvýšiť. Uzávierka vystavovania všetkých
licencií, t.j. preberanie žiadostí , licenčných poplatkov pre príslušný kalendárny rok je 30.septembra
bežného roku. Vo výnimočných prípadoch, z dôvodu účasti na konkrétnom podujatí, môže byť licencia
vystavená i po stanovenom termíne.

§ - 44 Povolenie štartu v zahraničí
O povolenie štartu v zahraničí požiada pretekár, prostredníctvom sekretariátu SMF, komisiu svojej
disciplíny v termíne pred uzávierkou prihlášok. Podmienkou vydania povolenia /potvrdenie prihlášky
sekretariátom SMF/ je uzatvorenie poistnej zmluvy stanovenej SMF, v zmysle pokynov FIM/.

§ - 45 Medzinárodné a národné licencie
Všetky náležitosti ohľadne vystavovania licencií a výšky licenčných a manipulačných poplatkov rieši
interná smernica SMF pre vystavovanie licencií schválená RR SMF.

§ - 46 Záverečné ustanovenie
Slovenská motocyklová federácia je nadobudnutím platnosti stanov, rokovacieho poriadku a športového
poriadku samostatným právnym a majetkovým subjektom. Organizačné, majetkové, personálne a
hospodárske väzby sú vždy upravené zmluvou.

Úprava Rokovacieho poriadku SMF schválená na GZ SMF 15.3.2014
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