STANOVY SLOVENSKEJ MOTOCYKLOVEJ FEDERÁCIE ( SMF )
Slovenská motocyklová federácia bola ustanovená valným zhromaždením priaznivcov motocyklového športu dňa
11. novembra 1993 v Považskej Bystrici, ktorému od mája predchádzali jednania prípravného výboru. Po rozdelení ČSFR
bola SMF jednohlasne prijatá za riadneho člena FIM na jesennom kongrese v Dubline dňa 26. októbra 1993. Svoju činnosť
zahájila dňom 1. januára 1994, v roku 90. výročia vzniku FIM. Po založení Európskej motocyklovej únie, ktorej bola jedným
z iniciujúcich členov, sa SMF stala jej členom dňa 5. septembra 1995.
Čl. 1.

Názov a sídlo
Slovenská motocyklová federácia /SMF/.
Sídlom je Považská Bystrica, Športovcov 340, 017 01

Čl. 2.

Pôsobnosť
SMF je samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou záujemcov o motocykle, motocyklový šport a
mototuristiku s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
SMF pôsobí ako samostatný právny a hospodársky subjekt.

Čl. 3.

Právomoc
SMF definovaná týmito STANOVAMI je najvyššou slovenskou športovou autoritou zmocnenou a oprávnenou
riadiť záujmovú motocyklistickú činnosť organizovanú na území Slovenskej republiky. Pôsobí vo všetkých
záležitostiach týkajúcich sa motocyklistických aktivít. Vo vzťahu k motocyklovému športu je najvyššou a
jedinou národnou autoritou oprávnenou na riadenie národných a medzinárodných motocyklistických aktivít
organizovaných pod jej právomocou a je najvyšším tribunálom pre riešenie prípadných sporov pri organizovaní
týchto podujatí. Oficiálne názvy majstrovstiev SR a voľných podujatí vo všetkých disciplínach
motocyklového športu sú výlučným vlastníctvom SMF. Z toho vyplýva, že stanovuje technické a ekonomické
podmienky, ktoré pokladá za nevyhnutné pre zabezpečenie menovaných podujatí. SMF je výlučným vlastníkom
všetkých televíznych, rozhlasových, marketingových, reklamných,obchodných a licenčných práv a videozáznamov,
ako aj akýchkoľvek iných práv na majstrovstvá a voľné podujatia. Je oprávnená vyhlasovať tituly Majstrov
Slovenskej republiky. Zastupuje motocyklový šport v medzinárodných organizáciách.

Čl. 4

Náplň činnosti
Náplňou činnosti je zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh činností, súvisiacich s motocyklovým
športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti SMF.
Pre zabezpečenie činnosti vykonáva :
I. zastupovanie slovenskej motocyklistiky voči vláde Slovenskej republiky a úradom štátnej správy,
II. zastupovanie slovenskej motocyklistiky voči úradom a organizáciám na medzinárodnej úrovni,
III. vydávanie národných športových poriadkov a preklady medzinárodných poriadkov pre všetky
motocyklové disciplíny,
IV. zostavovanie a zverejňovanie každoročného športového a mototuristického kalendára,
V. nomináciu reprezentačných družstiev a jednotlivcov pre účasť v majstrovstvách sveta a Európy,
VI. registráciu pretekárov, členov a funkcionárov motocyklového športu, mototuristiky , právnických
osôb a športových motoklubov,
VII. z hľadiska športovo-právneho vyškolenie všetkých funkcionárov na národnej úrovni,
VIII.z hľadiska pedagogicko-výchovného zabezpečuje prípravu detí a mládeže jednotlivých športových
disciplínách
IX. schvaľuje doporučenia športových komisií a výborov na semináre FIM,
X. spolupracuje so všetkými motoristickými organizáciami, kompetentnými spoločenskými,
hospodárskymi a štátnymi orgánmi,
XI. koordinuje činnosť na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodnými športovými
poriadkami,
XII. vykonáva hospodársku, obchodnú a publikačnú činnosť,
XIII. prideľuje športové podujatia jednotlivým usporiadateľom,
XIV. zabezpečuje prostredníctvom poisťovacích spoločností poistenie pri vykonávaní športovej činnosti
doma i v zahraničí.
Členstvo
Členom SMF sa môže stať každá fyzická a právnická osoba pri splnení podmienok stanovených rokovacím
poriadkom a uznávajúca Stanovy SMF. Členstvo SMF je :
individuálne – priame, individuálny člen nie je členom niektorého základného článku a nepodlieha sa na jeho
činnosti,
kolektívne – členstvo základného článku, motoklubu ,
členstvo právnických osôb,
čestné členstvo.
Ukončenie členstva fyzickej osoby nastane jej vylúčením, úmrtím, neplnením členských povinností a skončením
platnosti licencie. Ukončenie členstva právnickej osoby nastane neplnením členských povinností, skončením
platnosti licencie, jej zánikom alebo vylúčením. Každá právnická alebo fyzická osoba má právo kedykoľvek
oznámiť zrušenie členstva. Štatutár tejto právnickej osoby sa automaticky stáva členom SMF. SMF vydáva miesto
členských preukazov licencie.

Čl. 5
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Čl. 6

Práva a povinnosti členov
Všetci držitelia licencie SMF majú rovnaké práva a povinnosti.
Práva a povinnosti sú:
právo podieľať sa na činnosti SMF,
právo voliť a byť volený v rámci SMF, ak nedosiahol vek 18 rokov, platí len právo hlasovať a voliť a to
v zastúpení svojim 1 zákonným zástupcom,
povinnosť dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, športový poriadok a uznesenia orgánov SMF,
platiť poplatky za licencie v stanovenej výške a termíne,
chrániť záujmy a dobré meno SMF.

Čl. 7

Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra SMF je :
Generálne zhromaždenie
Riadiaca rada
Valné zhromaždenia disciplín
Športové komisie
Výbory
Športové motokluby
Špecializované združenia
Revízna komisia
K plneniu všetkých úloh vyplývajúcich z činnosti si SMF zriaďuje sekretariát.

Čl. 8

Finančné zdroje
Pre zabezpečenie činnosti bude SMF získavať finančné zdroje predovšetkým :
členské príspevky - poplatky, licencie,
dotácie Ministerstva školstva SR,
dotácie z oficiálnych, alebo súkromných zdrojov,
príjmy z predaja práv, sponzorstva, reklamy a prenájmu reklamných plôch..

Čl. 9

Rozpočet a finančný rok
Finančný rok SMF je v súlade s kalendárnym rokom. Ročný rozpočet vypracovaný na návrh komisií slúži ako
ekonomický rámec pre SMF a musí byť schválený GZ.

Čl.10

Generálne zhromaždenie
Generálne zhromaždenie je najvyššou autoritou SMF. Jeho zasadanie zvoláva riadiaca rada jedenkrát za každý
kalendárny rok a rozhoduje o mieste jeho konania. Na prejednanie veľmi závažných otázok môže byť zvolané
mimoriadne GZ, na základe rozhodnutia RR, alebo, ak o to písomne požiada minimálne 30% členov SMF.
Rozhodnutia GZ sú konečné a záväzné pre všetky orgány a členov SMF.

Čl.11

Kompetencie GZ
Generálne zhromaždenie je kompetentné stanoviť základné úlohy činnosti SMF:
schvaľovať, doplňovať a meniť stanovy, rokovací poriadok a športový poriadok,
prejednávať a schvaľovať výročnú správu RR,
prejednávať a schvaľovať správu o hospodárení,
prejednávať a schvaľovať správu revíznej komisie,
rozhodovať o vzniku a ukončení členstva právnických osôb,
voliť prezidenta, I. viceprezidenta, predsedu a dvoch členov revíznej komisie,
brať na vedomie zloženie športových komisií a výborov,
skúmať a ak je potrebné, schvaľovať odvolanie mandátu niektorého člena a vyslovenie prejavu nedôvery,
rozhodovať o rozpustení SMF a vysporiadaní majetku pre tento prípad.

Čl.12

Zloženie generálneho zhromaždenia
Generálne zhromaždenie sa skladá z:
Riadiacej rady
delegátov zvolených na valnom zhromaždení športovej disciplíny, max. 9 členov za každú športovú disciplínu
predsedov výborov
členov revíznej komisie
zástupcov špecializovaných združení a výborov, max. 2 za združenie
prizvaných hostí, schválených RR.

Čl.13

Čl.14
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GZ sa koná vždy na prelome kalendárneho roku. Je riadené prezidentom, alebo povereným viceprezidentom.
Prebieha podľa programu navrhnutého RR a schváleného GZ. Program rokovania a všetky materiály musia byť
zaslané delegátom s hlasovacím právom minimálne 10 dní pred konaním GZ. Žiadna úprava stanov, rokovacieho
poriadku a športového poriadku nemôže byť prerokovávaná , ak nebola na programe rokovania. GZ je uznášania
schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasovacím právom. Všetky uznesenia vstupujú do
platnosti dňom stanoveným GZ a musia byť zaprotokolované. GZ prerokováva - viď kompetencie. Po vykonaní
volieb uvádza novozvolených členov do funkcií.
Hlasovacie právo
Hlasovacie právo na generálnom zhromaždení majú:
Riadiaca rada
delegáti zvolení na valnom zhromaždení športovej disciplíny, max. 9 členov za každú športovú disciplínu
predsedovia výborov
členovia revíznej komisie
Hlasovanie
V prípade hlasovania musí byť 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 byť
dosiahnutá 2/3 väčšina platných hlasov. Všetky voľby sa konajú tajným hlasovaním. Zvolení budú kandidáti, ktorí
dosiahli najvyšší počet platných hlasov . Všetky mandáty volených funkcií sú na dobu troch rokov. V prípade
predčasne uvoľnených miest sa tieto doplnia na najbližšom GZ. Hlasovanie na diaľku je zakázané.

Čl. 15

Orgány SMF
Orgánmi v zmysle týchto stanov sú:
generálne zhromaždenie
riadiaca rada
revízna komisia
valné zhromaždenia disciplín
športové komisie
výbory
Zloženie riadiacej rady
prezident
I. viceprezident
viceprezidenti za dané disciplíny
predseda revíznej komisie
generálny sekretár

Spôsob vzniku:
voľby na GZ a VZ disciplín
voľby na GZ
voľby na VZ disciplín
+ menovaní viceprezidentom za danú disciplínu
menovanie RR

zvolený GZ
zvolení na GZ
zvolení na VZ disciplín
zvolený na GZ
menovaný RR

Čl. 16

Revízna komisia
Revízna komisia je najvyšším kontrolným orgánom SMF. Je splnomocnená preskúmať všetky dokumenty, zmluvy
a uznesenia týkajúce sa činnosti a finančných záležitostí SMF. O svojich záveroch predkladá správu GZ spolu
s návrhom opatrení. Komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov, ktorí boli zvolení na GZ. RK nemá žiadnu
výkonnú moc.

Čl. 17

Právnu subjektivitu majú
Slovenská motocyklová federácia
Športové motokluby (môžu byť založené v mestách a v obciach v súlade so všeobecne platnými právnymi
normami). Športový motoklub môže byť členským klubom SMF len v prípade, že jeho stanovy sú v súľade so
stanovami SMF. O členstve športového motoklubu v SMF rozhoduje RR SMF.

Čl. 18

Športové komisie disciplín
SMF zabezpečuje a riadi činnosť prostredníctvom športových komisií disciplín, ktoré sú najvyšším orgánom pre
riadenie disciplíny. Za svoju činnosť zodpovedajú valnému zhromaždeniu disciplíny a RR SMF. Disciplíny pre
športové komisie sú :
Cestné preteky motocyklov
CPM
Terénne preteky motocyklov
TPM - MOTOCROSS
Bodovacie súťaže motocyklov
TRIAL
Enduro a rely
EaR
Preteky na plochej dráhe
PPD
Športová mototuristika
ŠMT

Čl. 19
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Štatutárnymi zástupcami v zmysle týchto stanov sú:
prezident
prvý viceprezident
generálny sekretár
Štatutár sa automatický stáva členom SMF.

Čl.20

Podpisové právo
prezident
prvý viceprezident
generálny sekretár
Formu a spôsob podpisovania dokladov SMF štatutárnymi zástupcami rieši Interná smernica obehu tlačív a financií
SMF.

Čl.21

Rokovací poriadok
GZ schváli Rokovací poriadok a následne jeho úpravy, ktorý obsahuje procedurálne pravidlá zasadnutí rozličných
orgánov SMF a špecifikuje niektoré články Stanov SMF. Rokovací poriadok SMF je tak, ako Stanovy SMF
záväzným predpisom pre všetky orgány a členov SMF.

Čl.22

Interné smernice
Riadiaca rada môže podľa potreby stanoviť interné smernice, týkajúce sa špecifických záležitostí, alebo aktivít,
ktoré však nesmú byť v rozpore so Stanovami a Rokovacím poriadkom SMF.

Čl. 23

Úradný jazyk
Úradným jazykom je SLOVENČINA. V tomto jazyku budú vydávané všetky dokumenty a publikácie.

Čl. 24

Zánik SMF
Slovenská motocyklová federácia môže zaniknúť, ak o to požiadajú 2/3 právoplatne zvolaného generálneho
zhromaždenia v zmysle stanov a rokovacieho poriadku.

Úprava Stanov SMF bola registrovaná na MV SR dňa 11.05.2011 pod číslom spisu : VVS/1-900/90-8589-9.

