SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
TECHNICKÝ VÝBOR

PODMIENKY
vydávania preukazu športového motocykla SMF - národným orgánom
Medzinárodnej motocyklovej federácie FIM

Článok 1
Predmet
Slovenská motocyklová federácia – národný orgán FIM v Slovenskej republike vydáva tieto
podmienky pre vydávanie preukazu športového motocykla podľa § 2 ods. 2 písm. j) zákona
č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“).

Článok 2
Skratky a značky
Pre účely týchto podmienok sa rozumie:
1. FIM
- Medzinárodná motocyklová federácia
2. SMF
- Slovenská motocyklová federácia, národný orgán FIM
3. TKV
- Technický výbor SMF
4. TTK
- testovací technický komisár
5. PŠM
- preukaz športového motocykla
6. ZEČ
- zvláštne evidenčné číslo vozidla
Článok 3
Vymedzenie pojmov
Na účely týchto pojmov sa rozumie:
1. TKV – je odborná technická komisia SMF zodpovedná za technické predpisy, ktorá
riadi a zabezpečuje postupy vzniku a evidencie motocyklov určených pre športové
účely.
2. TTK – je odborný technický pracovník menovaný TKV, ktorý posudzuje a kontroluje
súlad športového motocykla s medzinárodnými technickými predpismi FIM
a národnými technickými predpismi SMF, vystavuje (prolonguje) PŠM, eviduje
motocykel do elektronickej evidencie TKV a vystavuje potvrdenie pre pridelenie ZEČ.
3. Žiadateľ o PŠM je majiteľ vozidla (fyzická alebo právnická osoba), ktorý podáva
žiadosť o jeho vystavenie.
4. Žiadosť o vydanie potvrdenia pre pridelenie ZEČ je tlačivo dostupné na webovej
stránke SMF. Vyplňuje a podáva ho majiteľ motocykla po absolvovaní testovania
vozidla.

5. Potvrdenie pre pridelenie ZEČ je dokument, ktorý vystaví TTK po otestovaní
motocykla, ak daný motocykel vyhovuje podmienkam pre športový motocykel a bol
mu vydaný PŠM.
Článok 4
Podanie žiadosti o vydanie PŠM
1. Žiadosť podáva majiteľ motocykla pre aktuálnu športovú sezónu na predpísanom
tlačive dostupnom na webovej stránke SMF na TKV.
2. Po zaevidovaní a odsúhlasení žiadosti je žiadosť pridelená príslušnému TTK.
3. TTK posúdi žiadosť z formálneho hľadiska (súlad VIN), preverí spôsobilosť motocykla
k prevádzke vozidla na cestných komunikáciách v rámci športového podujatia podľa
technických predpisov SMF, ktoré sú zverejnené na www.smf.sk.
4. Ak motocykel vyhovuje, TTK vystaví žiadateľovi PŠM a potvrdenie pre pridelenie ZEČ
na športové účely na predpísanom tlačive, keď o potvrdenie majiteľ požiadal.
5. V prípade, že motocykel nevyhovuje, TTK žiadosť zamietne a vydá o tom písomné
rozhodnutie.
Článok 5
Odvolanie
1. Majiteľ motocykla v prípade, že jeho žiadosť TTK zamietne, môže toto písomné
rozhodnutie napadnúť riadnym opravným prostriedkom – odvolaním. Odvolanie je
možné podať písomne na TKV cestou sekretariátu SMF do 15 kalendárnych dní od
prevzatia rozhodnutia od TTK.
2. Sekretariát SMF zašle obratom odvolanie predsedovi TKV, ten rozhodne o odvolaní
do 30 kalendárnych dní od dátumu doručenia odvolania a jeho rozhodnutie je
konečné.
Článok 6
Poplatky
1. Poplatky za úkony sú zverejnené na webe SMF.
Článok 7
Evidencia PŠM
1. PŠM je zaevidovaný po vydaní v elektronickom systéme TKV SMF, originály dokladov
sú archivované na sekretariáte SMF.
2. Majiteľ motocykla (žiadateľ) po prípadnom pridelení ZEČ podáva spätnú informáciu
s údajmi o pridelení ZEČ na sekretariát SMF. Sekretariát ZEČ doplní do elektronickej
dokumentácie PŠM.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.6.2019

