ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia športovej komisie plochá dráha, konaného dňa
24.11.2019 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 2019
5) Správa o hospodárení športovej komisie PD za rok 2019
6) Správa mandátovej komisie
7) Úprava NŠP PD 2020
8) Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2020
9) Voľba delegátov na GZ SMF
10) Správa volebnej komisie
11) Diskusia
12) Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
13) Záver

1) Otvorenie
Valné zhromaždenie športovej komisie plochá dráha, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2019 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 a prezident SMF, p. Peter Lazar.

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 – 15, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0.

3) Voľba pracovných komisií (mandátovo-volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil VZ na odsúhlasenie návrh zloženia :
 Mandátovo - volebnej komisie: Ing. Peter Štefánik - predseda, Ľubomír Hajdoni – člen,
František Šteflovič – člen
 Návrhovej komisie: Mgr. Martin Búri – predseda, Ing. Dušan Zliechovec - člen, Oľga
Štefániková - člen.
Uvedené návrhy zloženia pracovných komisií boli bez pripomienok odsúhlasené. Hlasovanie:
ZA – 15, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0.

4) Správa o činnosti športovej komisie PD za rok 2019
Správu o činnosti športovej komisie plochej dráhy predniesol predseda Speedway clubu
Žarnovica a člen ŠK PD SMF, Mgr. Martin Búri a tiež predseda AMK PD Žarnovica, Ing.Peter
Štefánik. Ich správy doplnil aj viceprezident SMF pre PD Ing. Jakub Zliechovec, ktorý
informoval o historickom úspechu Martina Vaculíka, ktorý sa stal 5.mužom sveta na Plochej
dráhe. Tiež vytkol slabé výsledky juniorov v reprezentácii a neochotu juniorov zúčastniť sa
všetkých kôl MACEC cupu.

5) Správa o hospodárení ŠK PD SMF za rok 2019
Správu o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2019 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. Oproti minulému roku je
hospodárenie ŠK PD v pluse, kde je zostatok 1033,-EUR. Z prostriedkov SMF bol financovaný
Speedway camp v Lubline,PL. A tiež podporený Juraj Šuška zo Speedway Academy.

6) Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítal jej predseda, Ing. Peter Štefánik, v ktorej konštatoval, že
na základe overenia prezenčnej listiny VZ je z 33 pozvaných delegátov s hlasovacím právom
prítomných 15 delegátov ( 2 hostia). Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlasuje, že
valné zhromaždenie SMF disciplíny plochej dráhy konané dňa 24.11.2019 bolo uznášania
schopné. Nadpolovičná väčšina = 9 hlasov; 2/3 väčšina = 10 hlasov.

7) Úprava NŠP PD 2020
NŠP PD preberajú kompletné FIM pravidlá a všetky zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť v roku
2020 budú platiť aj pre SMF.

8) Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2020
Plán činnosti PD predložil prítomným viceprezident p. Zliechovec, kde informoval, že v roku
2020 sa usporiada 8 plochodrážnych podujatí. TOP podujatím bude 11.7.2020 Grand prix

Challenge – Majstrovstvá sveta, organizátorom je Speedway club Žarnovica. Aj budúci rok sa
Speedway club Žarnovica zúčastní 1.českej ligy a Poháru priateľstva. Odstupuje z Českej
extraligy. Druhým najvýznamnejším podujatím bude Finále Európskeho pohára do 19 rokov.
Ďalšími významnými podujatiami budú: Majstrovstvá Slovenska a Zlatá prilba SNP. Krokom
v pred a pomocou pre juniorských reprezentantov dosiahnuť lepšie výsledky bude sprevádzanie
na preteky ME,MS managerom, ktorý bude schopný poradiť a pomôcť s nastavením, ale aj
inými vecami. Ohľadom rozpočtu disciplíny PD pre rok 2018 informovala generálna sekretárka
Mgr. Tatiana Kašlíková o tom, že rozpočet je závislý na výške 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.

9) 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, Ing. Dušan
Zliechovec, Ing. Peter Štefánik, Július Vallo, Oľga Štefániková, Ľubomír Hajdóni, Patrik Búri,
Anton Wannasek, František Šteflovič. Náhradníci: Juraj Šuška. Hlasovanie: ZA – 15, PROTI –
0, ZDRŽAL SA – 0.

10) Správa mandátovo - volebnej komisie
Ing. Peter Štefánik, predseda komisie, predniesol správu mandátovo - volebnej komisie, v ktorej
predniesol výsledky hlasovania. GZ sa zúčastnia členovia SMF vymenovaný v bode 8.
Hlasovanie: ZA – 15, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

11) Diskusia
Viceprezident informoval, že bude potrebné vykonať licenciu trate FIM, ale tiež SMF pre 5
a 6 jazdcov v jazde.
Viceprezident informoval o možnosti školenia FIM – riaditeľa pretekov, ktoré sa uskutoční vo
Viedni v januári.
Viceprezident ešte informoval o tlaku zo strany FIME a FIM, udeľovať na pretekoch pokuty
jazdcom za rôzne priestupky a upozornil ich na to.
Viceprezident tiež vyjadril sklamanie, že z jazdcov sa zúčastnilo VZ iba minimum.
Mgr. Kašlíková informovala o testovaní v NSČ.
Ing.Peter Štefánik informoval o zmene vo vedení AMK PD, novým predsedom sa stal on.

12) 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 2019
2. Schvaľuje správu o činnosti disciplíny PD za rok 2019
3. Schvaľuje správu o hospodárení disciplíny PD SMF ku dňu zasadnutia VZ
4. Schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre rok 2020

5. Schvaľuje voľbu delegátov na GZ vymenovaných v bode 9 tejto zápisnice.
VZ berie na vedomie správu mandátovej komisie ( účasť 15 z 33 + 2 hostia ). Hlasovanie: ZA
– 15, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0.

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

V Žarnovici 29.12.2019
Zapísal: Ing. Jakub Zliechovec

