Zápis
z valného zhromaždenia EaR SMF konaného
dňa 17.12. 2011 v Hubovej

1. Otvorenie a voľba komisií: VZ otvoril a viedol viceprezident EaR
Peter Lazar. Po odsúhlasení programu, pristúpil k voľbe komisií.
Mandátová: Miroslav Ševela, Maťo Hatňančik, Marek Brečka
Volebná : Branislav Belluš, Peter Šeďo, Adam Šipikal
Návrhová: Pavol Sas, Štefan Svitko, Jaroslav Postredný
Všetky komisie boli schválené hlasovaním – viď, zápisy komisií.
2. Správa o priebehu sezóny 2011. Správu predniesol predseda ŠK
P.Lazar. Týkala sa zasadnutí ŠK, domáceho šampionátu, účasti
jazdcov v ME, 6D . Správa je v prílohe zápisu.
3. Správu o hospodárení predniesol predseda ŠK. Informovala o
hospodárení s financiami z príjmu za licencie a s financiami na št.
reprezentáciu. Každý z účastníkov VZ dostal k nahliadnutiu podrobnú
správu o nakladaní s financiami z príjmu za licencie. Predseda ŠK
vysvetlil spôsob financovania ŠR. Správy boli odsúhlasené
hlasovaním bez pripomienok.
4. Správa mandátovej komisie: Správu predniesol predseda komisie M.
Ševela. Konštatoval, že VZ sa zúčastnilo 37 členov SMF,
s hlasovacím právom EaR 32 a 13 hostí. Nadpolovičná väčšina je 19
hlasov.
5. Návrhy na zmeny športového poriadku pre rok 2012. Písomné návrhy
pochádzali od ŠK. Zmeny navrhované Šk sa týkali možnosti udelenia
časovej penalizácie za porušenie ŠP a o povinnosti organizátora
zverejniť zoznam traťových komisárov - boli schválené s úpravami na
základe pripomienok členov – viď. zápis so zmenami ŠP pre rok
2012.
6. Návrh rozpočtu pre rok 2012. Návrh predniesol predseda ŠK P.Lazar.
Týkal sa len financií z príjmu za licencie a ich použitia. Predpokladaný
príjem je 15.000 EUR a výdavky 14.500 EUR – viď. príloha. Návrh
rozpočtu bol väčšinou hlasov prijatý bez pripomienok.
7. Plán činnosti – viď. príloha: Predniesol ho predseda ŠK a bol
odsúhlasený bez pripomienok.
8. Voľba viceprezidenta SMF a dvoch členov ŠK. Nakoľko neboli iní
kandidáti ako boli uvedení na hlasovacích lístkoch, voľby prebehli
verejne. Za viceprezidenta SMF pre EaR – predsedu ŠK EaR bol
jednohlasne zvolený Peter Lazar. Za dvoch členov ŠK boli zvolení

Peter Radóczi a Štefan Svitko – zástupca jazdcov. P. Lazar po
voľbách informoval o doplnení ŠK o ďaľších členov – Igora Papeža,
Pavla Sása a Jána Rohára.
9. Voľba delegátov na GZ SMF. Za delegátov boli zvolení 10 delegáti
a dvaja náhradníci – viď. návrh uznesenia z VZ EaR. Za kandidáta na
voľbu prezidenta na GZ SMF bol ŠK EaR navrhnutý opätovne pán
Peter Smižík.
10. Diskusia: V úvode diskusie prezident SMF p. Peter Smižík
poďakoval za dôveru a v krátkosti informoval o aktivitách
a výsledkoch práce celého sekretariátu SMF. Zvlášť sa venoval
problémom v komunikácii s MŠ. Generálna sekretárka p. Tatiana
Kašlíková podala informáciu o žiadostiach na licencie pre rok 2012
a o spôsobe financovania SMF zo strany MŠ, o práci sekretariátu
a o zabezpečovaní financií pre chod SMF a podporu št. reprezentácie
Večer Majstrov za sezónu 2011 bode prevdepodobne organizovaný
v rámci výstavy MOTOCYKEL na Inchebe. P. Lazar informoval
o návrhu kalendára pre rok 2012 a o skrátenej verzii Endura - Enduro
cross. Pavol Garaj informoval o možnosti organizovania M SR v CC
v okolí Lučenca. V diskusii zazneli pripomienky k nevyhodnoteniu
súťaže klubových tímov. ŠK túto súťaž dodatočne vyhodnotí a pre rok
2012 sa prijalo uznesenie, že táto súťaž musí mať minimálne 5
klubových tímov, ktoré si zakúpia tímové licencie.
11. Správu návrhovej komisie prečítal predseda návrhovej komisie
Pavol Sás – viď. príloha. Bola schválená hlasovaním.
11. Na záver predsedajúci VZ P. Lazar poďakoval prítomným členom
za účasť a návrhy a do novej sezóny všetkým poprial veľa úspechov
a šťastnú cestu domov.

Zapísal: Peter Lazar

v Hubovej, 17.12.2011

