Zápis
zo zasadnutia Riadiacej rady SMF konaného dňa 08.02.2013 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou archívnej zápisnice
( viď pozvánka)
Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o hospodárení SMF k 31.12.2012.
Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2013 a návrh rozpočtu SMF 2013
Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2012
Športová sezóna 2013 – príprava a kalendár
Organizačná príprava GZ SMF
Organizačná príprava účasti SMF na výstave Motocykel 2013
Príprava „večera majstrov SMF“ za rok 2012
Rôzne.
Ukončenie.

1. Zasadnutie otvoril a viedol prezident SMF Peter Smižík.
2. Kontrolu uznesení, ktorú obdržali všetci prítomní v písomnej forme predniesla GS sl. Kašlíková :
1.Uznesenia splnené :
1-4/2007,6-12/2007,16/2007,18-30/2007,34-38/2007,40-43/2007,45-48/2007; 1-2/2008,4-8/2008,10-16/2008,18-32/2008,3438/2008,40-43/2008,45-46/2008,49/2008; 1/2009, 3-8/2009, 10-22/2009, 24/2009, 26/2009, 28-32/2009, 34/2009, 36-38/2009;
02-09/2010, 10-19/2010, 21-22/2010, 23-32/2010, 01-03/2011, 06/2011,08-19/2011, 21-30/2011, 32-35/2011, 37-39/2011,
41-47/2011, 50-51/2011, 01-03/2012, 06-07/2012, 11-12/2012, 14-18/2012, 20-24/2012, 28-29/2012, 31-32/2012, 3435/2012,37/2012

UZNESENIE č.08/2012
S účinnosťou od 1.1.2012 zabezpečiť spracovávanie miezd prostredníctvom spolupráce s p. Pravdovou, ktorá na vlastný návrh bude
spracovávať mzdy bezodplatne s tým, že podklady a komplet personalistiku bude spracovávať sekretariát SMF, s čím je spojené
opätovné zaťaženie sekretariátu SMF.
Z: GS a p. Pravdová, viceprezident SMF pre TPM
T: rok 2012
UZNESENIE č.26/2012
Na prvom zasadnutí RR v roku 2013 prerokovať nákup vytyčovacej pásky s logom SMF na sezónu 2013. Do uvedeného
termínu hľadať prípadných ďalších dodávateľov pásky za výhodnejších finančných podmienok.
Z: GS a RR
T: v texte
Viď program rokovania RR SMF - rôzne
UZNESENIE č.27/2012
Začiatkom roku 2013 pripraviť pre usporiadateľov motocyklových podujatí SMF seminár. Účasť na seminári bude pre
každého usporiadateľa zaradeného do kalendára podujatí SMF 2013 povinná. O príprave seminára informovať RR SMF na
poslednom zasadnutí v roku 2012.
Z: GS
T: v texte
Viď program rokovania RR SMF – športová sezóna
UZNESENIE č.36/2012
Sledovať pripravované zmeny v odvodovom systéme a následne pripraviť návrh nového spôsobu a formy vyplácania
delegovaných činovníkov na podujatiach SMF v sezóne 2013. V súvislosti s danou problematikou sa pred zahájením sezóny
2013 vrátiť k navrhovaným zmenám výšky náhrad delegovaných činovníkov. Z: GS a RR SMF
T: december 2012
Viď program rokovania – rôzne, kde RR danú problematiku prerokovala.
UZNESENIE č.38/2012
Po obdržaní termínov podujatí endura a country crossu zo strany ŠK EaR kontaktovať MO SR a Úniou vojenských veteránov
za účelom dohody ohľadne uskutočnia dvoch podujatí vo vojenských priestoroch.
Z: pp. Lazar, Smižík
T: január 2013
Uznesenie bolo splnené, v danej súvislosti podal informáciu prezident SMF a RR prijala k problematike nové uznesenie.
UZNESENIE č.39/2012
Kontaktovať sekretariát AA ohľadne zaradenia podujatia endura v Kuchyni do kalendára enduro podujatí AAC pre rok 2013.
Z: GS
T: 10.11.2012
SPLNENÉ
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UZNESENIE č.40/2012
RR SMF sa uzniesla na zmene rozhodnutia ŠK TPM ohľadne nezapočitávania triedy MX85 z podujatia na Myjave
01.05.2012 do seriálu MM SR danej triedy MX85. Na základe uvedeného rozhodnutia a na základe vydaných zvláštnych
ustanovení sa podujatia triedy MX85 Myjava 2012 bude započítavať do tohoročného seriálu MM SR MX85. Následne tomu
rozhodnutiu je potrebné bezodkladne upraviť výsledky danej triedy.
Z: ŠK TPM a GS
T: 28.10.2012
SPLNENÉ
UZNESENIE č.41/2012
Do konca októbra 2012 uskutočniť rokovanie zo zástupcami organizátorov podujatí ME MX V. Uherce a EP country cross
Domaniža ohľadne doriešenia otázky dotácii na nimi organizované podujatia.
Z: prezident SMF a Viceprezidenti za EaR a TPM
T: v texte
SPLNENÉ
UZNESENIE č.42/2012
V termíne do 10.11.2012 doriešiť sporné otázky ohľadne úhrady členstva v SMF a ohľadne neuhradených zápisných
poplatkov organizátorov podujatí SMF.
Z: sekretariát a viceprezidenti za disciplíny SMF
T: v texte
GS predložila RR prehľad nedoriešených prípadov úhrady licenčných poplatkov za rok 2012 . jazdcom, ktorí nemajú vyrovnané
pohľadávky nebude vystavená licencia ža do doby splnenia uvedenej povinnosti.
UZNESENIE č.43/2012
Viceprezidenti za disciplíny doplniť chýbajúce hlásenia delegovaných činovníkov svojich disciplín za sezónu 2012.
Z: viceprezidenti SMF
T: 10.11.2012
UZNESENIE č.45/2012
Viceprezident SMF pre CPM podať správu o priebehu sezóny 2012 písomne do 5.11.2012
Z: p. Šnegoň
T: v texte
SPLNENÉ po termíne ( VZ CPM)
UZNESENIE č.46/2012
V termíne do 25.10.2012 spracovať návrh termínov VZ disciplín SMF a to v spolupráci s viceprezidentami SMF za disciplíny.
Následne pripraviť návrh pozvánok na VZ, ktoré po odsúhlasení v jednotlivých ŠK budú zverejnené v zmysle rokovacieho
poriadku SMF na stránke SMF.
Z: GS a viceprezidenti SMF
T: 25.10.2012 a následne podľa termínov jednotlivých VZ SPLNENÉ
UZNESENIE č. 47/2012
Sledovať a aktívne sa zapájať do rokovaní ohľadne vzniku strešnej organizácie slovenského športu.
Z: prezident a GS SMF
T: priebežne
Info podá prezident SMF, uznesenie v danom znení bolo splnené, RR priala nové uznesenie – viď uznesenie RR.
UZNESENIE č.48/2012
Uskutočniť rokovania s výstaviskom Incheba za účelom prerokovania účasti SMF na výstave Motocykel 2013 a uskutočnenia večera
majstrov 2012 v rámci tejto výstavy za podmienok obdobných minulému roku.
Z: prezident a GS SMF
T: 15.11.2012
Uznesenie bolo splnené - viď samostatný bod programu rokovania RR .
UZNESENIE č.50/2012
V termíne do 31.10.2012 doložiť na sekretariát konečné upravené výsledky Reg.pohára - východ za rok 2012 a taktiež
výsledky M SR v bodovacej súťaže mototuristiky.
Z: ŠK TPM a ŠK ŠMT a šprint
T: v texte
SPLNENÉ
UZNESENIE č.51/2012
ŠK CPM v termíne do 31.10.2012 zaslať na sekretariát SMF stanovisko k zaradeniu tried skútrov a mini moto ako tried MM
SR .
Z: ŠK CPM
T: v texte
SPLNENÉ
Do budúcnosti navrhujeme prehodnotiť počet tried pre vyhlasovanie MM SR.
UZNESENIE č.52/2012
V súvislosti s účasťou SMF na Šport festivale v Trenčíne uskutočniť rokovanie s organizátormi ohľadne podmienok účasti. Na
KŠZ SR zaslať návrh na vyhlásenie športovcov neolympijských disciplín za SMF. ŠK SMF zaslať v termíne do 25.10.2012
návrhy svojej účasti na podujatí 8.12.2012 Z: prezident a GS SMF
T: 31.10.2012
Uznesenie bolo splnené, o účasti SMF na výstave informoval prezident a GS.
UZNESENIE č.53/2012
Požiadať FIM – mototuristiku o zaradenie ceny Challenge SLOVAKIA do cien odovzdávaných v rámci Relly FIM od roku 2013.
Z: GS
T: 10.11.2012
SPLNENÉ

2.Zrušené uznesenia :
06, 15/2006, 05,13-15,17,31,33,44/2007; 3,913,17,33,39,44,47,48/2008; 2,4,9,23,25, 27,33,35/2009; 01,20,33/2010, 05, 07,
48/2011, 04,09,12-13/2012,33/2012
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3.Uznesenia v trvaní :
UZNESENIE 48/2001
Tlmočiť predsedom ŠK a výborov termíny konania všetkých školení a seminárov v rámci SMF. Z: GS, ŠK,TV.EV

T: trvalý

UZNESENIE 23/2002
Na základe predpisov na použitie finančných prostriedkov na štátnu reprezentáciu RR nariaďuje jednotlivým športovým komisiám
realizáciu preplácania odmien za umiestnenie na ME a MS až po skončení sezóny a to len do výšky pridelených finančných
prostriedkov na daný kalendárny rok.
Z: ŠK
T: trvalý
UZNESENIE 09/2003
V prípade, že ŠK bude od sekretariátu SMF žiadať vystaviť objednávku, je potrebné aby takáto žiadosť bola zo strany komisie
doručená písomnou formou s uvedením výšky úhrady objednaných služieb/tovaru.
Z: komisie a výbory SMF T: trvalý
UZNESENIE 17/2003
Žiadosť o podujatie ME a MS od usporiadateľských organizácii bude SMF akceptovaná až po zložení príslušného zápisného poplatku
na účet SMF. Uvedená finančná čiastka bude príslušnej komisii zadržanáý - vyvinkulovaná na príslušnom účte. V prípade, že
podujatie nebude usporiadateľovi pridelené čiastka sa bezodkladne vráti žiadateľovi.
Z: sekretariát SMF
T: trvalý
UZNESENIE 24/2003
Finančné prostriedky na školenie činovníkov FIM uvoľniť len v prípade, že účastníci takéhoto školenia úspešne zložia záverečné
skúšky a získajú príslušnú licenciu FIM.
Z: viceprezidenti za ŠK a predsedovia výborov
T: trval
UZNESENIE 17/2004
Všetky zálohy vyplatené SMF musia byť do 30 dní od dátumu výberu zúčtované, alebo vrátené, v opačnom prípade bude dotyčnému
jazdcovi, resp. predstaviteľovi SMF zastavená činnosť až do splnenia uvedenej povinnosti. Pri podpise prevzatia zálohy je potrebné
podpísať i prehlásenie, že o danej skutočnosti bol menovaný oboznámený a je si vedomý následkov, spojených s nedodržaním tohto
uznesenia RR. Z: sekretariát SMF +členovia SMF T: trvalý
UZNESENIE 32/2007
V budúcom období pri stanovení termínov národných športových podujatí zohľadňovať termíny medzinárodných podujatí a zvýšiť
komunikáciu medzi jednotlivými disciplínami. Podujatia MS a ME majú v budúcom období prioritu v kalendári SMF.
Z: ŠK SMF
T: trvalý
UZNESENIE 39/2007
Z prijatého 2% podielu dane poskytovať dotácie len tým, ktorý predložia kompletné doklady na zúčtovanie v termíne do 31.05.
príslušného roku. Po uvedenom termíne zostávajú všetky takto získané finančné prostriedky na účte SMF.
Z: ekonómka SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.04/2011
Licencie SMF – jazdecké, členské i licencie činovníkov SMF bez výnimky vystaviť a odovzdať až po doručení kompletných náležitosti,
t.j. doručeniu žiadosti s príslušným potvrdením od lekára a zaplatením licenčného poplatku.
Z: sekretariát SMF a ŠK SMF
T: trvalý

UZNESENIE č.20/2011
Sledovať situácii ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec. Pripraviť analýzu prínosu prípadného vstupu SMF do majetkovej
podstaty NKC, s,r.o.
Z: Prezident SMF, GS a Ing.Turányi
T: v sledovaní rok 2012
Prezident SMF podal informáciu o vývoji situácie ohľadne odpredaja majetkového podielu NKC Sverepec. Taktiež informoval
o kontaktovaní p.Galisa a o negatívnej odpovedi z jeho strany .RR uvedené uznesenie č.20/2011 ruší a prijala k problematike
uznesenie nové.
UZNESENIE č.31/2011
Na stránke SMF zverejňovať kompletné zápisnice z rokovaní RR, nie len uznesenia.
Z: GS
T: trvalý
UZNESENIE č.36/2011
Od súťažného ročníka 2012 bude športové podujatie SMF pridelené len usporiadateľovi, ktorý je členským klubom SMF. S každým
usporiadateľom musí byť v úvode roka 2012 podpísané poverenie- zmluva, ktorá bude zahrňovať všetky práva a povinnosti pre
organizáciu príslušného športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany sekretariátu SMF potvrdené príslušné
ZU na podujatie.
Z: RR SMF
T: trvalý
RR uvedené uznesenie v tomto znení ruší a schvaľuje preformulované uznesenie pre rok 2013.

UZNESENIE č.40/2011
Pri skladbe kalendárov jednotlivých disciplín SMF pre rok 2012 je potrebné, aby mal každý usporiadateľ odovzdané vypísané tlačivo
Žiadosť o zápis športového podujatia do kalendára SMF, na základe ktorého bude možné zo strany sekretariátu a ŠK pripraviť
poverenie a následne i návrh ZU.
Z: ŠK disciplín SMF a usporiadatelia podujatí SMF T: sezóna 2012
RR uznesenie po prerokovaní ruší.
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UZNESENIE č.05/2012
Účasť na medzinárodných seminároch činovníkov disciplín SMF zabezpečovať po finančnej stránke z prostriedkov príslušných
disciplín SMF. Účasť na seminároch členov výborov SMF musí byť vždy prerokovaná v RR a to i s odsúhlasením výšky nákladov na
uvedených seminároch.
Z: RR a ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.10/2012
Hľadať možnosti zabezpečenia materiálneho vybavenia sekretariátu a administratívy formou bártrovej spolupráce
s prípadnými partnermi SMF.
Z: GS
T: rok 2013
RR odsúhlasila predĺžiť platnosť uznesenia i na rok 2013

UZNESENIE č.19/2012
ŠK dôsledne kontrolovať používanie symbolov SMF na podujatiach SMF a to hlavne umiestnenie loga na plagátoch , ktoré musí byť
vopred pred ich distribúciou odkonzultované s viceprezidentom za danú disciplínu alebo sekretariátom SMF. Taktiež je
bezpodmienečne nutné zo strany ŠK TPM zabezpečiť umiestnenie vlajky SMF v dejisku konania príslušného podujatia.
Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: trvalý

UZNESENIE č.30/2012
Spolu so správou hospodárení SMF na zasadnutiach RR predkladať i finančnú analýzu SMF k danému termínu zasadnutia
RR SMF.
Z: GS a ekonómka SMF
T: trvalý

4.V termíne nesplnené uznesenia:
UZNESENIE č.25/2012
Pripraviť návrh opatrení voči organizácii tzv. čiernych motocyklových podujatí.
RR po prerokovaní uvedené uznesenie ruší.

Z: RR SMF

T: rok 2012

UZNESENIE č.43/2012
ŠK ŠMT a šprint pripraviť pre rok 2013 novú koncepciu podujatí M SR v šprinte motocyklov, tak aby seriál zahŕňal minim. 3
podujatia. V danej súvislosti hľadať možnosti finančného pokrytia uskutočnenia týchto podujatí.
Z: ŠK ŠMT a šprint SMF
T: január 2013
Viceprezident pre ŠMT informoval, že sa pripravuje 3dielny seriál M SR v šprinte. Zatiaľ je jasný len jeden termín podujatia v Leviciach.
Taktiež informoval o rokovaní s Asociáciou šprintu. Termín podujatí bude doplnení v priebehu február -marca 2013. RR berie na
vedomie predmetné uznesenie ako splnené.
UZNESENIE č.44/2012
ŠK TPM zaslať na sekretariát SMF v termíne do 05.11.2012 rozhodnutie ohľadne zmeny vyhlasovania seriálu MM SR triedy
MX2 junior, ktoré avizovala p. Pravdová.
V stanovenom termíne sme stanovisko neobdržal. Je potrebné opätovne kontaktovať p.Parvdovú, aby sa situácia vyjasnila do večera
majstrov. RR predmetné uznesenie zrušila a prijala uznesenie nové.

UZNESENIE č.49/2012
Pri príležitosti príprav osláv 20.výročia vzniku SMF pripraviť stretnutie pracovnej skupiny, ktorá by sa mala podielať príprave
osláv a hlavne na vzniku publikácie venovanej histórii SMF a motocyklových jazdcov SMF. Na stretnutí spracovať projekt
prípravy a tlače publikácie i s vyčíslením finančných nákladov.
Z: prezident SMF
T: 20.11.2012
Info podal prezident – RR odsúhlasila predĺženie platnosti uznesenia do konca marca 2013.

3. Správa o hospodárenia SMF k 31.12.2012.
Správa bola predložená RR v písomnej forme. RR prerokovala okrem správy o hospodárení i finančnú analýzu stavu
SMF k 31.12.2013. RR dokumenty prediskutovala a schvaľuje s tým, že správa o hospodárení bude prerokovaná na
pripravovanom GZ SMF za rok 2012.
Dokumenty sú súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF.

4. Informatívna správa o dotáciách MŠVVaŠ 2013 a návrh rozpočtu 2013.
V termíne do 1.2.2013 boli zverejnené výšky dotácii z MŠVVaŠ SR pre rok 2013 bez dotácie na významné podujatia.
V kapitole investícii do materiálneho zabezpečenie ŠR sme predložili tri projety: nákup osobného auta, nákup motocykla
pre PD a nákup terénnej štvorkolky. Z uvedených projektov nám bola schválená dotácia 15.000 € na nákup auta
s podmienkou 5.000 spoluúčasti. V kapitole odmien pre športovcov za dosiahnuté výsledky v roku 2012 nám boli
schválené dotácie vo výške 1.368€ za 3.miesto enduro tímu na ME, t.j. po 342€ Svitko, Novosád, Hostinský, Ševela.
Dotácia je účelovo viazaná na menovaných. V oblasti Športové odvetvia sa predkladali projety na I.polrok 2013.
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K dátumu zasadnutia RR nám bola schválená dotácia vo výške 87.700€, z čoho je na talentovanú mládež viazaných
13.100€. Uvedená dotácia je časovaná na I. polrok 2013, avšak výšku dofinancovania na II. polrok nie je možné v tejto
chvíli z MŠVVaŠ potvrdiť ( možno dofinancovanie v rovnakej výške, možno menej). Pre zhrnutie ku dňu zasadnutia RR
je výška štátnej dotácie 104.068€:
• ŠR a rozvoj odvetví
74.600€
• Talentovaná mládež
13.100€
• Ocenenie športovcov
1.368€
• Nákup auta
15.000€
Následne RR prerokovala predložený návrh výšky rozpočtových položiek SMF na rok 2013, ktorých výška bola navrhnutá
na základe čerpania z predchádzajúcich rokov a na základe úlohy, ktoré stoja pred SMF v roku 2013. Po prerokovaní RR
návrh odsúhlasila a je materiál je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
RR po diskusii odsúhlasila percentuálne prerozdelenie 30.000€ budgetu na jednotlivé disciplíny SMF :

rok 2012

CM 23%

TPM 31%

EaR 32%

Trial 8%

PD 6%

ŠMT 0

rok 2013 - na I.polrok 201

CPM 22%

TPM 30%

EaR 31%

Trial 9%

PD 8%

ŠMT 0%

6.600 €

9.000 €

9.300 €

2.700 €

2.400 €

0€

fin.objem 30.000

Následnej RR prerokovala návrh finančného krytia činnosti SMF v roku 2013 pri zohľadnení schválených rozpočtových
položiek, ktorý berie na vedomie. V zmysle tohto návrhu RR mimo rozpočtových položiek odsúhlasuje nasledovné
položky:
- spoluúčasť na nákupe osobného auta
5.000€
- nákup termotlačiarne
1.500€
-modernizácie web stránky SMF
800€
-dotácia knižky Motokros ...
300€ ( na základe predloženej žiadosti p.Joneka)
-dotácia Motoreport
400€
-príprava osláv 20.výročia založenia SMF
10.000€
- podpora supermota
1.000€
- podpora šprintu motocyklov
1.000€
- Konferencia seniorov UEM
1.000€ ( na základe žiadosti Clasiic clubu Hlohovec)
RR schválila i prerozdelenie dotácie na talentovanú mládež medzi disciplíny SMF:

CPM
EaR
TPM
PD
Trial

2013

Dofin.2012

3100
5000
3000
1000
1000

500
500
500
200
200

GS v závere tohto bodu rokovania RR informovala RR o schválených subvenciách FIM pre SMF na rok 2013 :
TV dokument o histórii SMF vo výške 4.200€ a motokros/enduro camp žien vo výške 2.613€. RR informáciu berie na
vedomie.
5. Vyhodnotenie valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2012
GS predložila RR tabuľkový prehľad priebehu VZ disciplín SMF za rok 2012
Disciplína
Trial

Dátum
24.11.2012

miesto
Čertov

Účasť
19

S hlasom
14

CPM

16.12.2012

Slovakia Ring

44/50

42

ŠMT

02.12.2012

Ivachnová

28

21

PD

25.11.2012

Žarnovica

11

7

EaR

17.12.2011

Hubová

39/ 53

32

TPM

15.12.2012

Pov.Bystrica

125/141

114

mandáty
Člen ŠK Martin
Čermák a Peter
Šurina, odvolaný
Vladimír Karban
Členovia ŠK :
JUDr:Albín
Božek,Vladimír
Tobolár
člen ŠK Ing. Peter
Štefánik
Bez volieb
Viceprezident SMF
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za TPM Ing.Ľuboš
Löfflér, členovia ŠK:
Tomáš Pavlovčík
a Mariana
Garčarová

Do dňa zasadnutia RR sme neobdržali zápisnicu zo zasadnutia z VZ ŠMT – viď uznesenie.
GS sa pozastavil pri úlohe z VZ CPM ohľadne nezaslania prehľadu projektov prekladaných na MŠ SR. Informovala RR,
že všetky schválené i neschválené projekty sú zverejnené na web stránke MŠ a sú verejne dostupné.
6. Športová sezóna 2013 – príprava a kalendár
Znenie kalendárov jednotlivých disciplín SMF, ktorý sme na sekretariát SMF obdržali je zverejnený na web stránke SMF.
Je potrebné stanoviť presné názvy jednotlivých seriálov, ktoré budú používané ako sekretariátom, tak i disciplínami.
Kalendár podujatí aktualizovaný ku dňu zasadnutia RR SMF je súčasťou archívnej zápisnice zo zasadnutia RR.
Následne GS informovala RR o pripravovaných seminároch organizátorov podujatí SMF:
I. seminár usporiadateľov SMF podujatí sa uskutoční 17.02.2013 v Bešeňovej – po skončení mimor. VZ TPM
II. seminár bude 24.02.2013 Zvolen/Banská Bystrica ( miesto bude upresnené v najbližších dňoch)
Dvojdňový seminár TK sa uskutoční 02.-03.03.2013 v Novom Meste nad Váhom
Seminár EK – platný na dva roky bude v nedeľu 03.03.2012 – miesto upresní p.Šinský
GS i v tomto bode upozornila na nutnosť uzatvárania zmlúv -poverení s jednotlivými organizátormi a v danej súvislosti
vyzval prezident SMF viceprezidentov za disciplíny k zvýšeniu komunikácie s jednotlivými organizátormi, aby sme predišli
viacerým nedorozumeniam z predchádzajúcich rokov a apeloval na dodržiavanie predpisov a hlavne bezpečnosti na
jednotlivých podujatiach v roku 2013.
GS informovala členov RR o systéme používania loga UEM a FIM Európa – prechodné obdobie, kedy sa môžu používať
obidve logá. RR informáciu berie na vedomie.
7. Organizačná príprava GZ SMF
RR odsúhlasila uskutočnenie GZ SMF v sobotu 02.3.2013, nakoľko v mesiaci február 2013 sa bude konať
mimoriadne VZ TPM. Miesto konania GZ: hotel Šport Alexandra Púchov ( bývalý hotel Willi) alebo nové STC centrum
v Púchove. Po zmenách v RP bude v tomto roku GZ zložené z 10 kandidátov všetkých disciplín, t.j. i ŠMT. Z uvedeného
vyplýva, že GZ sa zúčastní 60 delegátov ŠK + predsedovia výborov + RK + prezident a GS = 69 delegátov.
Do programu rokovania GZ SMF je zaradená voľba predsedu a člena RK SMF, nakoľko v roku 2012 skončil mandát
predsedu RK p.Ing.Turányiho, ktorý mal mandát na roky 2010,2011,2012. Na GZ SMF za rok 2011 boli zvolení dvaja
členovia RK Ing.Belluš a Mgr.Puha s mandátom na roky 2012-2014. Nakoľko do termínu zasadnutia RR sme neobdržali
žiadne návrhy kandidatúry, RR schvalila termín 13.2.2013 pre nahlásenie prípadných kandidátov. RR schvaľuje ako
svojho kandidáta p.Ing. Turányiho. RR taktiež prerokovala návrhy úprav Stanov a Rokovacieho poriadku SMF, ktoré
predložili orgány SMF. Všetky predložené návrhy RR schválila a predkladá na prerokovanie GZ SMF.
RR na svojom zasadnutí prerokuje i požiadavku VZ CPM na voľbu I. viceprezidenta SMF, nakoľko Stanovy SMF
a Rokovací poriadok SMF určuje existenciu tejto funkcie. VZ CPM podáva alternatívny návrh na obsadenie tejto funkcie :
a) voľbou 1. Viceprezidenta
b) rotáciou viceprezidentov všetkých disciplín v tejto funkcii v polročných cykloch
RR návrh v pomere hlasov 1 za, 6 proti a 1 sa zdržal návrh neschválila
Následne Ing. Lazar predložil návrh na úpravu § 9 Rokovacieho poriadku, kde navrhoval, aby do podmienok pre voľbu
prezidenta bolo doplnené podľa predpisov FIM a UEM, že nesmie byť kandidát v žiadnom spojení s motocyklizmom
a motocyklovým priemyslom danej krajiny . ďalej uviedol, že v rámci FIM uvedené platí i pre členov ŠK, ale v našich
podmienkach je to ťažko uplatniteľné na nižšie funkcie ako je prezident, resp. I. viceprezident. Po rozsiahlej diskusii bol
návrh v RR zamietnutý s tým, že sa k uvedenej problematike RR vráti pri zasadnutí za III.Q 2013.
Program rokovania GZ SMF za rok 2012 odsúhlasený RR SMF
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF.
2. Voľba pracovných komisií / mandátovej, volebnej a návrhovej/
3. Správa mandátovej komisie GZ
4. Správa o činnosti SMF za rok 2012.
5. Správa o hospodárení SMF za rok 2012.
6. Správa revíznej komisie SMF.
7. Plán činnosti SMF na rok 2013 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2013.
8. Návrh úpravy stanov a rokovacieho poriadku SMF.
9. Voľba predsedu RK SMF.
10. Prestávka
11. Správa volebnej komisie.
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
14. Ukončenie
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Kompletný rokovací materiál bude členom RR odoslaný ku kontrole 14.02.2013 k pripomienkovaniu a následne
v stanovenom termíne min.10 dní pred termínom zasadnutia GZ, najneskôr do 20.02.2013, bude rozposlaný delegátom
na GZ SMF 2012.

8. Organizačná príprava účasti SMF na výstave Motocykel 2013
Výstava motocykel 2013 sa uskutoční v dňoch 14.-17.3.2013. S výstaviskom Incheba sme pred rokovali obdobné
podmienky ako v minulých rokoch, t.j. výstavný priestor a stavba expozície na náklady výstaviska + možnosť
uskutočnenia dekorovanie víťazov v piatok 15.3.2013. RR odsúhlasila expozíciu a poverila jednotlivé ŠK SMF upresniť
programovú časť svojej účasti na výstave.

MOTOCYKEL 2013 -Incheba Bratislava 14.-17.03.2013
dátum
streda 13.3.2013
štvrtok 14.03.2013

piatok 15.03.2013

sobota 16.03.2013
nedeľa 20.03.2011

čas
od 12,00
do 20,00
9,00-17,00
9,00-12,00
11,00 ????
9,00-19,00

program
príprava expozície SMF
dovoz motocyklov do expozície
Výstavný čas
Novinársky deň
Tlačový briefing SMF
Výstavný čas
propagácia činnosti SMF v expozícii
od 12,00
príprava večera masjtrov v hale ???
18,30
otvorenie priestoru dekorovania
Ofic.časť večera – dekorovanie +
19,00 - 24,00 recepcia
9,00 - 19,00
9,00-17,00
celý deň
od15,00

Výstavný čas
Výstavný čas
propagácia činnosti SMF v expozícii
odvoz motocyklov z expozície SMF

9. Príprava „večera majstrov SMF“ za rok 2012
„Večer majstrov“ SMF za rok 2012 sa uskutoční v rámci výstavy Motocykel 2013 v piatok 15.3.2013. V súčasnej dobe
výstavisko ešte nevie presne stanoviť, kde sa dekorovanie a recepcia uskutoční. Definitívne stanovisko nám oznámia
začiatkom budúceho týždňa – info podá členom RR GS.
V súvislosti s dekorovaním je potrebné doriešiť otázku cien pre dekorovaných jazdcov a otázku občerstvenia.
Discipl. Vyhlas. 2010
CPM
5
Vintage
8
Mini m.
skútre
0
ŠMT
2
TPM
15
Quad
1
Supermo
4
Trial
4
PD
0
EaR
8
47

vyhlas. 2011
5
0
5
4
9
1
4
6
1
8
43

2012
4
0
5
4
1
7 ??
0
0
4
1 ??
7
33

Prehľad jednotlivých kategórii a tried členovia RR obdržali v rokovacom materiáli.
Z organizačných a ekonomických dôvodov je potrebné riešiť otázku programu, hostesiek a následnej recepcie.
Účasť obdobne ako minulý rok – dekorovaní vstup zdarma i na recepciu, pri neplnoletosti zdarma vstup i pre doprovod.
V súvislosti s prípravou ocenenia jubilantov sa RR uzniesla, že jubilantov oceníme na najbližšom večeri majstrov SMF,
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ktorý by sa mal uskutočniť v januári 2014 a to formou plesu SMF. V prípade, že máte požiadavku na ocenenie aktívnych
členov svojej disciplíny, je potrebné o tom obratom informovať sekretariát SMF.
10. Rôzne:
a) Zasadnutie komisii FIM – 23.-24.2.2013
Po zmenách v FIM a na požiadanie komisii FIM sa koncom februára uskutočnia v Geneve zasadnutia
pracovných skupín FIM, kde máme troch zástupcov: Ing.Peter Lazar , Ing. Peter Radoczi a MUDr.Štefan
Petriščák. Z úsporných dôvodov RR odsúhlasila účasť menovaných na zasadnutí s tým, že budú letieť do
Genevy až v sobotu ráno a návrat bude v nedeľu večer, t.j. ušetria sa náklady na ubytovanie – ubytovanie
bude len na 1 noc.
Rozpočet:
letenka Lazar, Radoczi KE-VIE-GE
863,98
Letenka Petriščák
455,08
Ubytovanie 1 noc x3os.
330,Náklady spolu:
1.649,06 €
b) ISDE 2015 na Slovensku – na septembrovom zasadnutí komisie endura FIM bola predbežne pridelená
organizácia 90.ročníka ISDE v roku 2015 Slovensku. Na sekretariát SMF boli predložené dve žiadosti o pridelenie
tohto svetového podujatia a to Pov. Bystrica a Košice. Po rozsiahlej diskusii pristúpila RR k hlasovaniu: za Košice
bolo 5 členov RR, za Pov. Bystricu 2 členovia RR a 1 člen RR sa hlasovania zdržal. Na základe tohto hlasovania
RR odsúhlasila uskutočnenie ISDE 2015 v Košiciach.
c) Žiadosť o dotáciu knihy „Motokros pod Tatrami – Bohdan Jonek.
Bohdan Jonek spracoval plnofarebnú publikáciu mapujúcu svetové aeurópske motokrosové podujatia
uskutočnené v SR. RR odsúhlasila dotáciu uvedenia uvedenej knihy plus je dohodnutá realizácia krstu knihy
v rámci výstavy Motocykel 2013.
d) Prerokovanie návrhu propagácie SMF v rámci podujatí SMF
RR prerokovala predložený návrh koncepcie osláv 20.výročia založenia SMF – materiál je súčasťou archívnej
zápisnice zo zasadnutia RR SMF. V zmysle uvedeného materiálu budú vyrobené banery s logom 20.výročia, ktoré
budú používané na všetkých akciách a podujatiach SMF v sezóne 2013. Pre moderátorov podujatí SMF pripraviť
informáciu k uvedenému výročiu a zahájiť prípravu na publikácii o histórii SMF – viď uznesenie. Taktiež zahájiť
prípravu uskutočnenia večera majstrov za rok 2013 formou plesu – január 2014.
e) Odmeňovanie delegovaných činovníkov SMF v roku 2013 – RR odsúhlasila formou preplácania CP a dotácie na
nevyhnutné náklady delegovaných činovníkov v zmysle návrhu GS..
f) Lekársky seminár FIM Frankfurt n/M – RR odsúhlasila účasť MUDr. Petriščák s tým, že sa mu bude preplácať
letenky : 132 €, náklady na hotel a stravu vo vlastnej réžii.
g) RR prerokovala rozpočet účasti p. Ing. Šinského na zasadnutí EK UEM, pričom účasť na komisii bude dotovaná zo
strany FIM Európa vo výške 300€ - do uvedenej výšky budú menovanému preplatené i náklady na účasť na
zasadnutí.
h) RR prerokovala žiadosť Clasiic clubu Hlohovec o finančnú dotáciu a pomoc pri organizácii európskej konferencie
motocyklistov -seniorov, ktorú budú organizovať v Hlohovci v máji 2013. RR dotáciu vo výške 1000€ odsúhlasila.
Organizačnou pomocou sa bude zaoberať prezident a GS SMF.
11. Ukončenie.
Prezident SMF p.Smižík sa v závere zasadnutia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí RR.

V Pov. Bystrici 08.februára 2013

zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v.r.
generálny sekretár SMF
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RR SMF
ZO DŇA 08.02.2013
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riadiaca rada berie na vedomie :
Kontrolu prijatých uznesení ako je uvedené v archívnej zápisnici zo zasadnutia RR.
Informatívnu správu o účasti SMF na Šport festivale v Trenčíne.
Informatívnu správu o dotáciách z MŠVVaŠ SR pre rok 2012.
Informáciu o subvenciách FIM pre SMF na rok 2013.
Informáciu o priebehu VZ disciplín SMF za rok 2012.
Systém preplácania CP delegovaných činovníkov SMF.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

m)
n)
o)
p)

Riadiaca rada schvaľuje :
Zrušenie uznesenia č.20/2011, 36/2011, 40/2011, 25/2012,44/2012
Predĺženie platnosti uznesenia č.10/2012 do konca roku 2013 a uznesenia č.49/2012 do konca marca 2013..
Správu o hospodárení SMF spolu s analýzou finančného stavu SMF k 31.12.2013.
Percentuálne prerozdelenie dotácie na ŠR na rok 2013 : CPM 22%, TPM 30%, EaR 31%, Trial 9%, PD8%, ŠMT 0%.
Prerozdelenie dotácie na talentovanú mládež: CPM 3.100€ + 500€ ; EaR 5.000€+500€ ; TPM 3.000€+500€ ; PD 1.000€
+200€; Trial 1000€ + 200€.
RR schvaľuje dofinancovanie nákupu auta – spoluúčasť vo výške 5.000€
RR schvaľuje uvoľnenie fin. prostriedkov na nákup novej termotlačiarne vo výške 1.500€ a modernizáciu web stránky
SMF vo výške 800€.
RR na základe žiadosti p .Joneka schválila dotáciu výroby novej publikácie Svetový motokros medzi Dunajom a Tatrami
vo výške 300€.
RR schválila dotáciu redakcie Motoreport vo výške 400€ za pravidelné rozsiahle uverejňovanie reportáži z podujatí
SMF.
RR schválila uvoľnenie fin. budgetu 10.000€ na zabezpečenie osláv 20.výročia založenia SMF.
RR schvaľuje dotáciu po 1.000€ pre zabezpečenie podujatí supermota a šprintu motocyklov.
RR schvaľuje dotáciu 1.000€ pre Classic club Hlohovec na organizačné zabezpečenie Európskej konferencie aktivít
jazdcov –seniorov, ktorá bude v máji v Hlohovci.
RR schvaľuje kandidatúru p.Ing.Turányiho za predsedu RK SMF. Návrh bude prerokovaní na GZ SMF za rok 2012.
Formu ocenenia jazdcov v rámci Večera majstrov SMF za rok 2012 a to plaketou tak, ako za rok 2011.
Účasť pp.Lazar, Petriščáka a Radocziho na zasadnutiach komisii FIM ktorých sú členovia.
Účasť Ing.Šinského na zasadnutí EK FIM Európa a p.MUDr.Petriščáka na lekárskom seminári FIM vo Frankfurte n/M.

3.

Riadiaca rad ukladá :

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

UZNESENIE 01/2013
Sledovať dianie v športovom hnutí v SR ohľadne vzniku strešnej organizácie slovenského športu a aktívne sa zapájať do
prípravy uvedenej inštitúcie.
Z: prezident a GS SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.02/2013
Dopracovať z MO SR a Úniou vojenských veteránov zmluvu o spolupráci ohľadne uskutočnenia podujatia endura vo
vojenskom priestore Kuchyňa.
Z: prezident SMF
T: marec 2013
UZNESENIE č.03/2013
ŠK CPM predložiť na sekretariát zaradenie tried skútrov a mini moto do seriálu MM SR, resp. SP.

Z: v texte

T: 15.3.2013

UZNESENIE č.04/2013
V spolupráci s OÚ Sverepec sledovať situáciu ohľadne odpredaja podielu v NKC Sverepec a hľadať prípadné zdroje pre
odkúpenie tohto podielu v prípade schválenia odpredaja.
Z: prezident SMF
T: priebežne

UZNESENIE č.05/2013
Spracovať štúdiu prínosu vstupu SMF do majetkovej podstaty NKC, s.r.o. Sverepec a návrh finančného plnenia po stanovení
predajnej ceny podielu OÚ Sverepec.
Z: prezident a GS SMF
T: máj 2013
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UZNESENIE č. 06/2013
V súťažnom ročníku 2013 bude športové podujatie SMF pridelené len usporiadateľovi, ktorý je členským klubom SMF.
S každým usporiadateľom musí byť v roku 2013 podpísané poverenie- zmluva, ktorá bude zahrňovať všetky práva
a povinnosti pre organizáciu príslušného športového podujatia SMF. Bez uvedeného poverenia nebudú zo strany
sekretariátu SMF potvrdené príslušné ZU na podujatie.
Z: ŠK disciplín SMF
T: trvalý
UZNESENIE č.07/2013
ŠK ŠMT doplniť v termíne do konca marca kalendár podujatí M SR v šprinte motocyklov.
Z: ŠK ŠMT
T: marec 201
UZNESENIE č.08/2013
Bezodkladne kontaktovať p Pravdovú ohľadne objasnenia situácie ohľadne vyhlasovania triedy MX junior z MM SR
v motokrose.
Z: GS
T: 20.02.2013
UZNESENIE č.09/2013
Zabezpečiť vyplatenie finančných odmien pre športovcov odmenených dotáciou MŠVVaŠ SR za rok 2012 v zmysle predpisov
MŠVVaŠ SR.
Z: GS a ekonómka SMF
T: 15.3.2013
UZNESENIE č.10/2013
Preveriť na FIM homologizáciu trate pre podujatie Flat track. Z: GS

T: február 2013

UZNESENIE č.11/2013
Do konca februára 2013 spracovať zápisnicu z VZ ŠMT a nie len v heslovitom prevedení.
Z: ŠK ŠMT
T: v texte
UZNESENIE č.12/2013
Upresniť miesto konania II.seminára organizátorov podujatí SMF a zabezpečiť v spolupráci so ŠK účasť všetkých
organizátorov zaradených do kalendára podujatí SMF v sezóne 2013.
Z: GS a ŠK disciplín SMF
T: 15.2.2013
UZNESENIE č.13/2013
V spolupráci s predsedami výborov SMF zabezpečiť seminár TKV a EK.
Z: GS a predsedovia TKV a EV
T: marec 2013
UZNESENIE č.14/2013
Preveriť ekonomické možnosť uskutočnenia GZ v Púchove a to v hoteli Šport Alexandra a lebo v TSC .
Z: GS
T: 13.02.2013
UZNESENIE č.15/2013
Kontaktovať MŠVVaŠ SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, odbor vzdelávania p.Malíková s požiadavkou mimoriadnej
dotácie na pripravovanú konferenciu seniorov.
Z: GS
T: 10.3.2013
UZNESENIE č.16/2013
Kompletný rokovací materiál na GZ SMF zaslať členom RR ku kontrole v termíne do 14.02.2013 k pripomienkovaniu a
následne v stanovenom termíne min.10 dní pred termínom zasadnutia GZ, najneskôr do 20.02.2013, materiál rozposlať
delegátom GZ SMF 2012.
Z: GS a sekretariát SMF
T: v texte
UZNESENIE č.17/2013
V termíne do 20.2.2013 zaslať na sekretariát SMF návrhy účasti a sprievodného programu účasti disciplín SMF na výstave
Motocykel 2013. Z: viceprezidenti za disciplíny SMF
T: v texte
UZNESENIE č.18/2013
V súvislosti s prípravou večera majstrov doriešiť s výstaviskom Incheba upresnenia miesto konania večera a doriešiť formu
a obsah následnej recepcie. Po obdržaní uvedených informácii obratom informovať RR SMF.
Z: GS
T: do konca februára 2013
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UZNESENIE č.19/2013
Od najbližšieho zasadnutia RR predkladať na zasadnutiach prehľad uzatvorených zmlúv za obdobie medzi dvoma RR SMF
a na každom zasadnutí RR SMF odsúhlasiť overovateľa zápisnice zo zasadnutia RR SMF.
Z: GS SMF
T: najbližšie zasadnutie RR SMF
UZNESENIE č.20/2013
RR na základe výsledkov hlasovania odsúhlasila uskutočnenie ISDE v roku 2015 v Košiciach. Na základe tohto hlasovania je
potrebné zahájiť rokovania s vedením mesta a následne pripraviť návrh formy záruky ohľadne konania tohto svetového
podujatia v uvedenom meste.
Z: ŠK EaR
T: v priebežne
UZNESENIE č.21/20132
Pripraviť text pre moderátorov podujatí SMF s informáciou k 20.výročiu založenia SMF.
Z: prezident a GS SMF
T: apríl 2013
UZNESENIE č.22/2013
Na zasadnutí RR SMF za II.Q 2013 zahájiť prípravu plesu SMF. DO tohot termínu preveriť možnosti uskutočnenia a spracovať
rozpočet. Z: GS
T: v texte.
UZNESENIE č.23/2013
Uskutočniť stretnutie sp.Balažom za účelom koordinácie úloh spojených s prípravou konferencie seniorv-motocyklistov.
Z: prezident SMF a GS
T: 31.3.2013

Pov. Bystrica 08.02. 2013
Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v.r.
generálny sekretár SMF
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