ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia športovej komisie plochá dráha, konaného dňa
24.11.2018 v Žarnovici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM: Uvedený v pozvánkach na VZ
1) Otvorenie
2) Schválenie programu rokovania VZ
3) Voľba pracovných komisií (mandátno-volebnej a návrhovej).
4) Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy za rok 2018
5) Správa o hospodárení športovej komisie PD za rok 2018
6) Správa mandátovej komisie
7) Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2019
8) Voľba delegátov na GZ SMF
9) Správa volebnej komisie
10) Diskusia
11) Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
12) Záver

1) Otvorenie
Valné zhromaždenie športovej komisie plochá dráha, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2018 v
priestoroch Plochodrážneho štadióna v Žarnovici otvoril a viedol viceprezident SMF pre PD
p. Ing. Jakub Zliechovec, ktorý privítal všetkých prítomných členov a hostí, medzi ktorými
bola aj generálna sekretárka SMF Mgr. Tatiana Kašlíková. Prezident SMF, p. Peter Lazar sa
ospravedlnil.

2) Schválenie programu rokovania VZ
Viceprezident SMF pre PD p. Ing. Jakub Zliechovec na úvod prečítal návrh programu
rokovania VZ ŠK. Nebol podaný žiadny návrh na zmenu programu, ktorý bol následne
odsúhlasený. Hlasovanie: ZA – 17, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0.

3)Voľba pracovných komisií (mandátno-volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil VZ na odsúhlasenie návrh zloženia :
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➢ Mandátno - volebnej komisie: Tomáš Bandzi – predseda, Mgr. Martin Búri – člen,
Branislav Repiský– člen
➢ Návrhovej komisie: Mgr. Martin Búri – predseda, Ing. Dušan Zliechovec - člen,
Patrik Búri - člen.

Uvedené návrhy zloženia pracovných komisií boli bez pripomienok odsúhlasené. Hlasovanie:
ZA – 17, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0.

4) Správa o činnosti športovej komisie PD za rok 2018
Správu o činnosti športovej komisie plochej dráhy predniesol predseda Speedway clubu
Žarnovica a člen ŠK PD SMF, Mgr. Martin Búri a tiež zástupca AMK PD Žarnovica,
Branislav Repiský. Ich správy doplnil aj viceprezident SMF pre PD Ing. Jakub Zliechovec.

5) Správa o hospodárení ŠK PD SMF za rok 2018
Správu o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2018 predniesol viceprezident
SMF pre PD p. Ing. Jakub Zliechovec. O financovaní SMF, aktivitách ohľadne dotácií z MŠ
SR informovala generálna sekretárka SMF Mgr. Tatiana Kašlíková. Následne sa rozprúdila
dosť ťažká diskusia ohľadne financovania SMF z ministerstva. Zo strany člena ŠK PD
p.Martina Búriho bola kritizovaná nedostatočná snaha SMF o zmenu, najmä chýbajúca
medializácia problému s financovaním motocyklového športu na Slovensku. Patrik Búri
porovnal financovanie Plochej dráhy v susednej Českej republike, kde iba juniorský jazdec,
ktorý sa zúčastní pretekov MS juniorov dostane z ACCR zhruba toľko, koľko má rozpočet
celá ŠK PD na SMF. Je to veľmi alarmujúci stav a diskutujúci si pomerne dlho vymieňali
svoje názory s p. Mgr. Kašlíkovou. Tá v súvislosti s argumentáciou ohľadne výšky podpory
PD v ČR poukázala na celkovú výšku štátnej podpory motocyklového športu v ČR, ktorá je
neporovnateľne vyššia ako u nás, t.j. z celkovo vyššej dotácie automaticky je i vyššia podpora
pre jednotlivé odvetvia motocyklového športu a jej športovcov. Ohľadne medializácie danej
problematiky deklarovala, že SMF bude medializovať túto problematiku iba v prípade, že to
schváli RR SMF na najbližšom zasadaní.

6) Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítal jej predseda, Tomáš Bandzi, v ktorej konštatoval, že na
základe overenia prezenčnej listiny VZ je z 37 pozvaných delegátov s hlasovacím právom
prítomných 17 delegátov ( 4 hostia). Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlasuje, že
valné zhromaždenie SMF disciplíny plochej dráhy konané dňa 24.11.2018 bolo uznášania
schopné. Nadpolovičná väčšina = 10 hlasov; 2/3 väčšina = 12 hlasov.

7) Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2019
Plán činnosti PD predložil prítomným viceprezident p. Zliechovec, kde informoval, že v roku
2019 sa usporiada niekoľko plochodrážnych podujatí. Ako je už známe, 8.6.2019 sa v
Žarnovici uskutočnia Majstrovstvá sveta - Kvalifikacia do GP, organizátorom je Speedway
club Źarnovica. Aj budúci rok sa Speedway club Žarnovica zúčastní Českej extraligy,
1.českej ligy a Poháru priateľstva. Ďaľšími významými podujatiami budú: Majstrovstvá
Slovenska, Zlatá prilba SNP.Ohľadom rozpočtu disciplíny PD pre rok 2018 informovala
generálna sekretárka Mgr. Tatiana Kašlíková o tom, že rozpočet je závislý na výške
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pridelených finančných prostriedkov z MŠ SR. Žiadosti o dotáciu na významné podujatia
budú podané v súlade s výzvou z MŠ SR. VZ berie plán činnosti na vedomie.

8) Voľba delegátov na GZ SMF
Generálna sekretárka SMF Mgr. Tatiana Kašlíková informovala o pripravovanom GZ, ktoré
sa uskutoční pravdepodobne počas výstavy Motocykel v Bratislavskej Inchebe. VZ
odsúhlasilo účasť nasledovných delegátov za PD: Mgr. Martin Búri, Ing. Jakub Zliechovec,
Luboš Šmondrk, Tomáš Bandzi, Ing. Peter Štefánik, Branislav Repiský, Július Vallo,
Lubomír Hajdóni, Patrik Búri, Martin Fridrich. Náhradníci: Anton Wannasek, Ing. Dušan
Zliechovec. Hlasovanie: ZA – 17, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0.

9) Správa mandátovo - volebnej komisie
Tomáš Bandzi, predseda komisie, predniesol správu mandátovo - volebnej komisie, v ktorej
predniesol výsledky hlasovania. GZ sa zúčastnia členovia SMF vymenovaný v bode 8.
Hlasovanie: ZA – 17, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

10) Diskusia
Väčšia časť diskusie prebehla už v bode č.5. Mgr.Martin Búri sa informoval ohľadne už
spomínaného financovania klubov, ktoré pracujú s mládežou. Podľa usmernenia Ministerstva
školstva, malo byť prerozdelených do takýchto klubov v rámci SMF 20000eur.
Mgr.Kašlíková uviedla, že Speedway club Žarnovica je jedinný klub, kde majú jazdci
klubovú príslušnosť. Preto rieši danú situáciu s Ministerstvom školstva. O výsledkoch bude
informovať na najbližšej RR.

11) Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila Valnému zhromaždeniu disciplíny plochá dráha SMF
nasledovný návrh na uznesenie, ktorý bol v predloženom znení jednohlasne delegátmi
schválený. NÁVRH NA UZNESENIE VZ PD SMF: VZ PD :
1. Schvaľuje program rokovania VZ PD za rok 2018
2. Schvaľuje správu o činnosti disciplíny PD za rok 2018
3. Schvaľuje správu o hospodárení disciplíny PD SMF ku dňu zasadnutia VZ
4. Schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre rok 2019
5. Schvaľuje voľbu delegátov na GZ vymenovaných v bode 8 tejto zápisnice.
VZ berie na vedomie správu mandátovej komisie ( účasť 17 z 37 + 4 hostia ). Hlasovanie: ZA
– 17, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0.

12) Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Jakub Zliechovec poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Žarnovici 29.12.2018
Zapísal: Ing. Jakub Zliechovec
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