ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia športovej komisie plochá dráha,konané dňa 11.12.2016
v Žarnovici
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM: Uvedený v pozvánkach na VZ
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií (mandátovej-volebnej a návrhovej).
3/ Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy 2016
4/ Správa o hospodárení športovej komisie PD za rok 2016
5/ Správa mandátovej komisie
6/ Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2017
7/ Voľba delegátov na GZ SMF
8/ Správa mandátovo-volebnej komisie
9/ Diskusia
10/ Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
11/ Záver

1/ Otvorenie, schválenie programu
Valné zhromaždenie športovej komisie plochá dráha, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.12.2016
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 prezident
SMF p.Dr. Peter Smižík. Na úvod prečítal návrh programu rokovania VZ ŠK. Nebol podaný žiadny
návrh na zmenu programu, ktorý bol následne odsúhlasený.
Hlasovanie: ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0
2/ Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil VZ na odsúhlasenie návrh zloženia :
 Mandátovo - volebnej komisie: Luboš Šmondrk – predseda
Ing.Dušan Zliechovec – člen
Mgr.martin Fridrich – člen
 Návrhovej komisie:
Mgr. Martin Búri – predseda
Ľubomír Hajdóni– člen
František Šteflovič - člen
Uvedené návrhy zloženia pracovných komisií boli bez pripomienok odsúhlasené.
Hlasovanie: ZA –10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

3/ Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy v športovej sezóne 2016
Správu o činnosti športovej komisie plochej dráhy predniesol člen ŠK PD SMF Mgr. Martin Búri
. Ing.Peter Štefánik sa z rokovania VZ ospravedlnil. Ich správy doplnil aj viceprezident SMF pre PD.

4/ Správa o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2016

Správu o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2016 predniesol viceprezident SMF pre
PD p. Ing. Jakub Zliechovec. O financovaní SMF, zmenách ohľadne dotácií z MŠ SR informoval aj
prezident SMF Dr.Peter Smižík.

5/ Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítal Luboš Šmondrk, v ktorej konštatoval, že na základe overenia
prezenčnej listiny VZ je z 26 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 10 delegátov . Na
základe uvedeného mandátová komisia vyhlasuje, že valné zhromaždenie SMF disciplíny plochej
dráhy konané dňa 11.12.2016 bolo uznášania schopné. Nadpolovičná väčšina = 5+1 hlas.
Dvojtretinová väčšina = 7 hlasov.
6/ Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2016
Plán činnosti PD predložil prítomným viceprezident,p. Zliechovec, kde informoval, že v roku 2017 sa
usporiada 9 plochodrážnych podujatí v Žarnovici. Najvýznamnejším podujatím sezóny 2017
v Žarnovici budú Majstrovstvá sveta – kvalifikácia do GP, z kategórie Európskych to budú
Majstrovstvá Európy dvojíc – semifinále, organizátorom oboch podujatí je Speedway club Źarnovica.
Veľkým krokom dopredu je zapojenie Žarnovice do Extraligovej českej súťaže. Ďaľšími významými
podujatiami budú: Majstrovstvá Slovenska, Zlatá prilba SNP, či Pohár priateľstva, kde Speedway club
Žarnovica inicioval založenie novej ligovej súťaže s cieľom zvýšiť počty pretekov pre svojich
domácich juniorov.
Pokračovať vo výchove juniorských reprezentantov a hľadať aj naďalej nové talenty, ktoré rozšíria
jazdeckú základňu Slovenska.
VZ berie plán činnosti na vedomie.
8/ Voľba delegátov na GZ SMF a správa volebnej komisie
Prezident SMF informoval o pripravovanom GZ, ktoré sa uskutoční počas výstavy Motocykel 2017.
VZ odsúhlasilo účasť nasledovných delegátov za PD: Mgr. Martin Búri, Ing. Jakub Zliechovec, Luboš
Šmondrk, Patrik Búri, Anton Wannasek, František Šteflovič, Mgr.Martin Fridrich, Ján Mihálik,
Michal Tomka, Jakub valkovič, náhr.: Ing. Dušan Zliechovec, David Pacalaj
Hlasovanie: ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
9/ Diskusia
V diskusii prezident SMF zdôraznil nutnosť účasti všetkých pozvaných na VZ a vyjadril poľutovanie
nad nízkou účasťou VZ PD.
Prezident SMF tiež informoval podrobne o zmenách vo financovaní športu a SMF.
V diskusii podal návrh na zmenu kategorizácie licencií pre PD viceprezident JZ.
Návrh:
Licencia A (profi) cena 60/70eur
Licencia B (hobby) cena 40/50eur
Hlasovanie: ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
10/ 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 správu o činnosti ŠK PD za rok 2016
2. Schvaľuje správu o hospodárení disciplíny PD SMF ku dňu zasadnutia VZ
3. Schvaľuje plán činnosti ŠK na rok 2017 – organizovanie FIME,MMSR,ZP
4. Schvaľuje návrh rozpočtu pre r.2017
5. Schvaľuje voľbu delegátov na GZ vymenovaných v bode 8 tejto zápisnice VZ
berie na vedomie:
- správu mandátovej komisie ( účasť 10 z 26 )
ukladá:
- ŠK zabezpečiť v spolupráci s jej členmi a držiteľmi licencií SMF realizáciu jednotlivých
bodov plánu práce.

Hlasovanie: ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
11/ Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Jakub Zliechovec poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Žarnovici 17.12.2016
Zapísal: Ing. Jakub Zliechovec

