ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 15. marca 2014 v Bratislave
Prítomní :
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Viď prezenčná listina z GZ SMF.

: Uvedený v pozvánkach na GZ
Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF
Voľba pracovných komisií /mandátovej, volebnej a návrhovej /
Správa mandátovej komisie GZ SMF
Správa o činnosti SMF za rok 2013
Správa o hospodárení SMF za rok 2013
Správa revíznej komisie SMF
Plán činnosti SMF na rok 2014 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2014
Návrh úpravy rokovacieho poriadku SMF a odsúhlasenie Etického kódexu SMF.
Voľba predsedu DaAV SMF a jedného člena revíznej komisie SMF
Prestávka
Správa volebnej komisie
Diskusia
Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Ukončenie

1. Otvorenie a vedenie GZ:
GZ otvoril prezident SMF p. Peter Smižík, ktorý v úvode vyzval prítomných k minúte ticha k ucteniu pamiatky zosnulých členov
SMF pp. Ing. Jozefa Kučeru, Dušana Kociána, Dušana Višvádera. Následne prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF
pre EaR p. Petrovi Lazarovi, ktorý bol Riadiacou radou SMF poverený vedením GZ SMF . Na úvod predsedajúci prečítal program
rokovania GZ, ktorý prítomní delegáti odsúhlasili bez pripomienok.

2. Voľba pracovných komisií ( mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil plénu na odsúhlasenie návrhy zloženia pracovných komisií, ktoré prítomní delegáti
odsúhlasili nasledovne:
Mandátová komisia: Mariana Garčárová, predseda a členovia Ing. Ján Rohár, Peter Štefánik. Odsúhlasené jednohlasne
Volebná komisia: Ing. Juraj Belanský predseda a členovia Ján Miškov, Ľuboš Šmondrk - hlasovanie: 49 za, 1 sa zdržal a 0 proti
Návrhová komisia: Tibor Uher a členovia Josef Bohuslav, Ing. Branislav Belluš – hlasovanie 49 za, 1 sa zdržal a 0 proti
Po odsúhlasení zloženia mandátovej komisie predsedajúci vyzval predsedu mandátovej
svojej pracovnej komisie.

komisie, aby predniesol správu

3. Správa mandátovej komisie
Mariana Garčárová, ako predseda mandátovej komisie, prečítal správu, v ktorej konštatoval, že na základe overenia prezenčnej listiny
GZ SMF je zo 67 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 51 delegátov, čo predstavuje účasť 76,11 %. Na základe
uvedeného mandátová komisia vyhlásila, že generálne zhromaždenie SMF konané dňa 15.03.2014 bolo uznášania schopné.
Dvojtretinová väčšina= 34 hlasov, 50%+1 = 27 hlasov.

4. Správa o činnosti SMF za rok 2013.
Správu o činnosti SMF za rok 2013 v nadstavbovej časti predniesol prezident SMF p. Peter Smižík. V správe zhodnotil uplynulý rok
2013 z ekonomického hľadiska a z hľadiska úspechov na poli štátnej reprezentácie. Po vystúpení prezidenta podali GZ hodnotiacu
správu za svoje disciplíny z roku 2013 viceprezidenti SMF za jednotlivé disciplíny SMF. Správa prezidenta SMF je v písomnej forme
súčasťou archívnej zápisnice z GZ SMF.

5. Správa o hospodárení SMF za rok 2013.
Správu hospodárení SMF za rok 2013, ktorú obdržali delegáti v rokovacom materiáli písomne, predniesol generálny
sekretár SMF Mgr. Tatiana Kašlíková. V rámci správy podala prítomným delegátom výklad k systému účtovnej evidencie finančných
prostriedkov SMF a k systému financovania zo strany MŠVVaŠ SR. V závere predložila GZ prehľad výšky štátnych dotácii SMF od
roku 2008 a prehľad výšky čerpania rozpočtových položiek SMF od roku 2008. Delegáti GZ prednesenú správu odsúhlasili – viď
uznesenie GZ SMF. Správa je prílohou archívnej zápisnice.

6. Správa revíznej komisie SMF.
Správu revíznej komisie za rok 2013, spolu s návrhom opatrení predniesol predseda revíznej komisie SMF p. Ing. Peter
Turányi. Správa bola prijatá, bez pripomienok a je súčasťou archívnej zápisnice GZ.

7. Plán činnosti SMF na rok 2014 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2013.
Návrh plánu činnosti SMF na rok 2013 predniesol generálny sekretár SMF . Návrh, ktorý odsúhlasila RR SMF na svojom zasadnutí
17.2.2014, bol súčasťou písomného rokovacieho materiálu, ktorý obdržali všetci delegáti. Na základe vývoja situácie ohľadne nového
zákona č.01/2014 o organizácii verejných športových podujatí GZ odsúhlasilo zmenu bodu 5. plánu činnosti a na návrh disciplíny
EaR i úpravu bodu 11. plánu činnosti. Po úpravách znenia predmetných dvoch bodov bol plán činnosti na rok 2014 generálnym
zhromaždení prijatý – viď uznesenie GZ SMF a príloha B zápisnice z GZ SMF. Rozpracovaním jednotlivých bodov plánu sa bude
zaoberať RR SMF sa na svojich zasadnutiach v roku 2014.
V druhej časti vystúpenia GS predniesol návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2014 spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú
situáciu a avizované 10% zníženie štátnej dotácie na rok 2014 v porovnaní s rokom 2013. Výška tohtoročnej dotácie nie je do termínu

GZ písomne potvrdená. Návrhom rozpočtu sa bude zaoberať RR SMF po obdržaní konečnej výšky dotácie MŠVVaŠ SR. GZ
predložený rámcový rozpočet odsúhlasilo v pomere hlasov 34 za, 1 sa zdržal a 0 proti – viď uznesenie GZ SMF a príloha C zápisnice
GZ SMF.

8. Návrh úpravy rokovacieho rokovacieho poriadku SMF a odsúhlasenie Etického kódexu SMF.
/ Poznámka: Zvýrazneným písmom je uvedené navrhovaná zmena v príslušnom paragrafe./
§-2 Organizácia generálneho zhromaždenia (návrh RR SMF)
GZ sa koná vždy na prelome kalendárneho roku. Je riadené prezidentom, alebo povereným viceprezidentom. Prebieha podľa programu
navrhnutého RR a schváleného GZ. Návrhy, ktoré športové komisie, alebo výbory chcú zaradiť do programu rokovania GZ, musia byt'
písomne adresované sekretariátu SMF, riadne zdokumentované a predložené na schválenie RR minimálne 30 dní pred termínom konania
GZ. Program GZ musí obsahovať voľbu pracovných komisií /mandátová, návrhová, volebná/ , správu o hospodárení za obdobie od
posledného GZ, správu o činnosti SMF od posledného GZ, správu revíznej komisie SMF, plán činnosti SMF na nasledujúce obdobie,
návrh rozpočtu SMF na nasledujúce obdobie, prípadné úpravy Stanov a rokovacieho poriadku SMF, prípadne voľba voliteľných funkcií
(podľa organizačnej potreby) , správy pracovných komisií, návrh na uznesenie GZ SMF.
Program rokovania a všetky materiály musia byt' zaslané delegátom s hlasovacím právom minimálne 10 dní pred konaním GZ. Body
rokovania, ktoré nie sú v programe, alebo neboli doručené v stanovenej lehote, nemôžu byt' na GZ prejednávané. Môžu byt' prejednané
prerokované len v tom prípade, že s tým súhlasia 2/3 delegátov s hlasovacím právom. Pred každým hlasovaním, ktoré si vyžaduje súhlas
2/3 delegátov, musí byt' prevedené sčítanie delegátov, či je momentálne prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasovacím právom.
Žiadna úprava stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku nemôže byt prerokovaná, ak nebola na programe rokovania. GZ
prerokováva - vid' stanovy. Po vykonaní volieb uvádza novozvolených členov do funkcií.
za
44

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ 6 Kompetencie ( návrh RR SMF - doplniť v súvislosti s Etickým kódexom)
Riadiaca rada je vybavená všetkými kompetenciami, ktoré nie sú výlučne vyhradené GZ, alebo iným
orgánom SMF podľa stanov, rokovacieho poriadku a športového poriadku.
Riadiaca rada je splnomocnená:
a) schvaľovať zmluvy a interné smernice pre SMF
b) rozhodovať o finančných otázkach
c) zaisťovať realizáciu rozhodnutí prijatých GZ
d) rozhodovať o sporoch
e) pre zabezpečenie svojej činnosti menovať odborno-poradenské komisie bez rozhodovacieho práva
za
38

proti
3

zdržalo sa
3

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ - 9 Voliteľnosť
Podmienky požadované pre voliteľnosť:
Pre prezidenta SMF
Mal by byt' schopný vyjadrovať sa aspoň v jednom z oficiálnych jazykov FIM. Pre voľbu prezidenta
môže každý orgán SMF predložiť návrh na jedného kandidáta. Prezidentom sa stáva ten kandidát, ktorý obdrží najvyšší počet hlasov.
Voľba sa uskutoční na GZ tajným hlasovaním, mandát trvá tri roky.
Kandidatúra pre znovuzvolenie je možná.
Navrhované znenie ( návrh ŠK EaR):
Pre prezidenta SMF
Mal by byt' schopný vyjadrovať sa aspoň v jednom z oficiálnych jazykov FIM. V opačnom prípade si zabezpečí tlmočníka na vlastné
náklady. Nesmie mať profesionálne spojenie s motocyklovým priemyslom, motocyklovým športom, alebo inými motocyklovými
obchodnými aktivitami. Ak ich má musí sa ich vzdať do 4 mesiacov od zvolenia do funkcie. Pre voľbu prezidenta môže každý orgán
SMF predložiť návrh na jedného kandidáta. Prezidentom sa stáva ten kandidát, ktorý obdrží dostane najvyšší počet hlasov. Voľba sa
uskutoční na GZ tajným hlasovaním, mandát trvá tri roky.
Kandidatúra pre znovuzvolenie je možná.
za
41

proti
3

zdržalo sa
2

výsledok
SCHVÁLENÉ

Pre prvého viceprezidenta SMF
Musí pracovať v motocyklovom športe min. 3 roky a byt' nepretržite členom SMF posledné 2 roky. Mal by byt' schopný vyjadrovať sa
aspoň v jednom z oficiálnych jazykov FIM. Pre voľbu môže každý orgán predložiť návrh na kandidáta, ktorý spĺňa požadované
podmienky. Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom hlasov. Voľba prvého viceprezidenta sa uskutoční na GZ na dobu troch rokov.

Navrhované znenie ( návrh ŠK EaR):
Pre prvého viceprezidenta SMF
Musí pracovať v motocyklovom športe min. 3 roky a byt' nepretržite členom SMF posledné 2 roky. Mal by byt' schopný vyjadrovať sa
aspoň v jednom z oficiálnych jazykov FIM. Nesmie mať profesionálne spojenie s motocyklovým priemyslom, motocyklovým športom,
alebo inými motocyklovými obchodnými aktivitami. Ak ich má musí sa ich vzdať do 4 mesiacov od zvolenia do funkcie.
Pre voľbu môže každý orgán predložiť návrh na kandidáta, ktorý spĺňa požadované podmienky. Zvolený bude kandidát s najvyšším
počtom hlasov. Voľba prvého viceprezidenta sa uskutoční na GZ na dobu troch rokov.
za
40

proti
0

zdržalo sa
6

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ - 11 Valné zhromaždenie disciplíny / VZ/ (návrh RR SMF)
Valné zhromaždenie disciplíny s hlasovacím právom tvoria členovia s platnou licenciou tejto disciplíny, zástupcovia usporiadateľov
organizátorov , s ktorými má komisia disciplíny uzatvorenú zmluvu o usporiadaní organizácii podujatí a predsedovia výborov. Ako hostia
sa môžu zúčastniť členovia iných disciplín, ako záujemcovia bez hlasovacieho práva a diskutovať môžu len so súhlasom predsedajúceho
VZ. Musia však byt' držiteľmi licencie SMF. ....................
za
46

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ - 16 Kompetencie športových komisií (návrh RR SMF)
a) riadia a kontrolujú činnosť svojej disciplíny,
b) preštudujú a určia všetky pravidlá týkajúce sa ich disciplíny,
c) navrhujú RR usporiadateľov organizátorov pre MS a ME,
d) zostavujú športový kalendár svojej disciplíny,
e) pri zostavovaní športového kalendára musia vziať do úvahy prioritné záujmy motocyklového športu
a SMF,
f) schvaľujú a poverujú usporiadateľov organizátorov všetkých športových podujatí vo svojej disciplíne, s
výnimkou podujatí FIM a UEM FIM Európa,
g) spracovávajú rozpočty a zúčtovávajú finančné prostriedky pre chod svojej disciplíny a rozhodujú o
rozdelení finančných prostriedkov určených pre reprezentáciu vo svojej disciplíne,
h) stanovujú výšku národných licenčných poplatkov vo svojej disciplíne,
ch)spolupracujú s usporiadateľmi s organizátormi pri zostavovaní "Zvláštnych ustanovení" a doporučujú
ich schválenie sekretariátu SMF,
.....................
za
46

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ - 20 Disciplinárny a arbitrážny výbor /DaAV/ (návrh RR SMF)
Náplňou činnosti DaAV je riešenie disciplinárnych priestupkov voči stanovám, rokovaciemu poriadku, športovému poriadku a ostatným
pravidlám a predpisom, ktoré sú, alebo môžu byt' zavedené SMF. Riadiacej rade odporúča novelizáciu disciplinárneho a arbitrážneho
poriadku. Skladá sa z členov menovaných prezidentom SMF /mimo predsedu/ na doporučenie športových komisií, alebo RR pre
jednotlivé prípady. Vo svojej činnosti sa riadi platnými ustanoveniami SMF, UEM FIM Európa a FIM a právnymi predpismi SR.
za
46

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ - 36 Náplň činnosti vedúcich činiteľov (návrh RR SMF)
.......
Viceprezidenti pre danú disciplínu a predsedovia výborov
Sú zodpovední za činnosť svojich komisií a výborov a za úspešné plnenie úloh, ktoré im boli pridelené.
Vysvetľujú všetky pravidlá v oblasti svojej pôsobnosti. Podpisujú spolu s štatutárom všetky zmluvy, ktoré sa týkajú záväzkov a
pohľadávok ich komisie alebo výboru. Pri ďalšej činnosti svojej disciplíny postupujú v zmysle Internej smernice obehu tlačív a financií
SMF. Viceprezidenti pre danú disciplínu majú mandát členov riadiacej rady. Zúčastňujú sa zasadania disciplinárneho výboru v prípade, že
tento prejednáva priestupok týkajúci sa ich disciplíny. V tomto prípade majú vo výbore hlasovacie právo. Na základe zvláštneho
poverenia môžu zastupovať SMF v medzinárodnom rozhodcovskom zbore pri medzinárodných majstrovských i voľných podujatiach
organizovaných v ich disciplíne na území SR.
Na toto musia spĺňať aj kvalifikačné podmienky SMF, UEM FIM Európa a FIM.
za
46

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

§ -42 Poplatky za licencie a organizovanie podujatí (návrh RR SMF)
Poplatky za licencie sú stanovené komisiou a riadiacou radou SMF vždy pre nasledujúci rok. Poplatok uhradí žiadateľ s podaním žiadosti
o vystavenie licencie. Poplatky za medzinárodné licencie FIM a UEM FIM Európa stanovuje pre príslušný rok riadiaca rada SMF, v
závislosti na nariadení FIM, resp. UEM FIM Európa. Pri oneskorenom podaní žiadosti o licenciu SMF môže byť výška licenčného
poplatku, na základe rozhodnutia športovej komisie a riadiacej rady upravená.
Usporiadateľ Organizátor požadujúci pridelenie podujatia MS a ME musí zaplatiť tzv. zápisný poplatok stanovený FIM, resp UEM FIM
Európa v plnej výške + 10% manipulačný poplatok. Tento poplatok sa musí uhradiť na účet SMF pri podpísaní zmluvy o pridelení
podujatia. Usporiadateľ Organizátor znáša v plnej výške všetky náklady spojené s penalizáciou v prípade oneskoreného zrušenie
športového podujatia, podľa medzinárodných športových pravidiel. V prípade, že SMF uzatvorí s usporiadateľom organizátorom zmluvu
o ďalšej úhrade finančných prostriedkov za pridelenie podujatia, tieto prostriedky sa použijú pre ŠK danej disciplíny.
za
46

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

Po prerokovaní úprav Rokovacieho poriadku SMF, GZ prerokovalo návrh znenia Etického kódexu SMF. Po rozsiahlej diskusii
k predloženému návrhu znenia Etického kódexu SMF, v ktorej vystúpili pp. P.Turányi, T.Uher, L.Šnegoň, P.Kolek, J.Belanský pristúpilo
GZ na návrh z pléna k hlasovaniu. Na návrh z pléna sa hlasovalo o upravenom návrhu znenia Etického kódexu, do ktorého boli
zapracované úpravy vznesené v diskusii. Na základe výsledkov hlasovania bol Etický kódex SMF v upravenej forme prijatý.
za
35

proti
6

zdržalo sa
3

výsledok
SCHVÁLENÉ

9. Voľba predsedu DaAV SMF a jedného člena revíznej komisie SMF
V úvode GS informoval GZ o odstúpení p. JUDr. Pavloviča z funkcie predsedu DaAV SMF na základe čoho RR, na návrh ŠK CPM
predložila GZ kandidatúru p. Mgr. Imricha Puhu na funkciu predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho výboru SMF. V zmysle
§ 3 Rokovacieho poriadku SMF delegáti GZ pristúpili k tajnému hlasovaniu, ktoré po krátkej prestávke vyhlásenej predsedajúcim
volebná komisia vyhodnotila – viď správa volebnej komisie. Následne sa uskutočnila voľba jedného člena RK SMF, nakoľko p. Puha
z funkcie člena RK odstúpil pre kandidatúru za predsedu DaAV SMF. RR predložila na návrh ŠK PD generálnemu zhromaždeniu
návrh kandidatúry p.Mgr.Martina Búriho. GZ v zmysle § 3 Rokovacieho poriadku následne uskutočnilo voľbu tajným hlasovaním&
prostredníctvom odovzdania obdržaných hlasovacích lístkov.
10. Prestávka
Predsedajúci po skončení aktu volieb vyzval volebnú komisiu k sčítaniu hlasov a vyhlásil krátku prestávku.
11. Správa volebnej komisie
Ing. Juraj Belanský ako predseda volebnej komisie predniesol správu o výsledkoch volieb. Na základe sčítania
volebných lístkov volebná komisia konštatuje, že pre voľbu predsedu DaAV SMF bolo z celkového počtu 51 prevzatých volebných
lístkov 46 odovzdaných lístkov , z čoho bolo 45 platných volebných lístkov. Na základe sčítania platných volebných hlasov bol za
predsedu DaAV SMF zvolený Mgr. Imrich Puha s počtom hlasov 43.
Pre voľbu člena revíznej komisie SMF bolo z celkového počtu 51 prevzatých volebných lístkov 41 odovzdaných lístkov , z čoho bolo
41 platných volebných lístkov. Na základe sčítania platných volebných hlasov bol za člena RK SMF Mgr. Martin Búri s počtom
hlasov 41.
12. Diskusia
Predsedajúci vyzval prihlásených diskutujúcich, aby predniesli svoje diskusné príspevky v poradí v akom sa do
diskusie písomne prihlásili :
Tatiana Kašlíková – informácia o novom zákone 01/2014 o organizácii verejných športových podujatí a novej web stránke SMF
prostredníctvom ktorej môže každý, kto sa na stránke zaregistruje prispievať článkami a informáciami k aktívnemu obsahu
internetovej stránky SMF.
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Predseda návrhovej komisie Tibor Uher predniesol Správu návrhovej komisie GZ – viď uznesenie GZ príloha A zápisnice. Následne
GZ návrh na uznesenie odsúhlasilo v pomere hlasov: za 38 delegátov, 4 za zdržali a 0 bolo proti.
14. Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Peter Lazar odovzdal záverečné slovo prezidentovi SMF p. Smižíkovi, ktorý
poďakoval všetkým prítomným za účasť a krátkym príhovorom ukončil zasadnutie Generálneho zhromaždenia SMF za rok 2013.

Bratislava 15.03.2014
Zapísala : Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r .
Overil: Peter Smižík, Ing, Peter Lazar

Prílohy :

A - Uznesenie GZ SMF 2013
B – Plán činnosti SMF na rok 204
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2014

Príloha A:

UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 15. marca 204 v Bratislave

I. Generálne zhromaždenia SMF berie na vedomie:
a) Správu mandátovej komisie

II. Generálne zhromaždenie SMF schvaľuje:
1) Správu o činnosti SMF za rok 2013 prednesenú prezidentom SMF Petrom Smižíkom a viceprezidentami za
disciplíny.
2) Správu o hospodárení SMF za rok 2013
3) Správu revíznej komisie SMF, spolu s návrhom opatrení.
4) Návrh plánu činnosti SMF na rok 2014.
5) Návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2014 (ako informatívny).
6) Návrh úprav RP SMF s odhlasovanými úpravami.
7) Etický kódex SMF s odhlasovaným upraveným znením.
8) Mandát zvoleného predsedu DaAV SMF p.Imricha Puhu a člena revíznej komisie SMF Mgr.Martina Búriho na
obdobie rokov 2014 – 2016.

II. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) S účinnosťou od 1.1.2014 zverejňovať na web stránke SMF prehľad uzatvorených zmlúv a dohôd SMF najneskôr do
5-tich dní od ich vzniku – podpísania, všetky interné predpisy a nariadenia.
Z: GS a sekretariát SMF
T: od 1.1.2014 a to najneskôr do 31.3.2014
2) Zapracovať návrh opatrení RK SMF do uznesení RR SMF.
Z: predseda RK SMF a GS SMF
T: zasadnutie RR SMF
3) Zapracovať odsúhlasené zmeny Rokovacieho poriadku SMF a upravené znenie Etického kódexu SMF na web stránke
SMF.
Z: GS SMF
T: 27.3.2014
4) Riadiacej rade SMF dopracovať Etický kódex SMF do konečnej podoby. Z: RR SMF

V Bratislave 15.03.2014

T: najbližšie GZ SMF

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
Overil: Peter Smižík, Ing. Peter Lazar

Príloha B:

PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2014

1. V spolupráci so športovými komisiami a členskými klubmi SMF zabezpečiť uskutočnenie domácich
majstrovských a pohárových seniorských a mládežníckych podujatí podľa spracovaného športového
kalendára na rok 2014. Počas celej sezóny venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti všetkých účastníkov
podujatí SMF ( štartujúci, činovníci, verejnosť) pri dôslednom dodržiavaní predpisov SMF.
2. Pre zachovanie funkčnosti SMF zabezpečiť činnosť orgánov, komisií a sekretariátu federácie.
3. V roku 2014 vo všetkých disciplínach venovať zvýšenú pozornosť príprave a podpore talentovanej mládeže.
4. V spolupráci so športovými komisiami a členskými klubmi SMF zabezpečiť uskutočnenie podujatí FIM
Európa pridelených pre Slovensko v roku 2014.
5. V súvislosti s novým zákonom č.01/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov spracovať metodický materiál pre organizátorov podujatí SMF a následne
sledovať vývoj v oblasti získania akreditáciu na vzdelávanie usporiadateľov športových podujatí .
Po získaní akreditácie pripraviť v jesennom období školenie pre organizátorov a ich usporiadateľskú službu.
6. V rámci reprezentácie zabezpečiť účasť reprezentačných jazdcov na podujatiach FIM a FIM Európa podľa
schváleného plánu účasti jednotlivých disciplín SMF.
7. V roku 2014, obdobne ako v roku 2013, na všetkých úrovniach SMF realizovať úlohy prijaté v koncepcii
osláv 20.výročia založenia SMF. Zabezpečiť tlač publikácie mapujúcej históriu Slovenskej motocyklovej
federácie od roku 1993.
8. Pokračovať v jednaniach so športovo-reklamnými agentúrami a médiami s cieľom propagácie
motocyklového športu v SR.
9. Zabezpečiť propagáciu činnosti SMF a jej členov vydávaním pravidelných tlačových správ pre média a tieto
zverejňovať na internetovej stránke SMF.
10. Zabezpečiť účasť zástupcov SMF v európskych a svetových štruktúrach motocyklového športu ako i na
kongresoch a seminároch uvedených medzinárodných organizácii na základe schválenia Riadiacou radou
SMF a v zmysle harmonogramu FIM a FIM Európa.
11. Minimálne 1 mesiac pred termínom podujatia príslušné ŠK SMF musia uzatvoriť s príslušným organizátorom zmluvu, resp. poverenie, ktorého obsahom budú podmienky organizovania jednotlivých podujatí
z kalendára SMF 2014.
12. V súvislosti s pridelením 90.ročníka ISDE 2015 na Slovensko do Košíc úzko spolupracovať s organizátorom
uvedeného podujatia a v spolupráci s ním zahájiť rokovania na úrovni mesta Košice, VÚC a vlády SR
ohľadne podpory predmetného vrcholného motocyklového podujatia.

Príloha C:

RÁMCOVÝ ROZPOČET SMF NA ROK 2014

Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a avizované
10% krátenie štátnych dotácii na rok 2014, v porovnaní s rokom 2013. Výška tohtoročnej dotácie nie je
písomne potvrdená. Návrh je otvoreným dokumentom, ktorý akceptuje potreby a náklady SMF na
zabezpečenie svojej činnosti.

•
•
•
•
•
•

Štátna reprezentácia a činnosť SMF
ŠR príjem od reklamných partnerov
Príprava talentovanej mládeže
Hospodárska činnosť
Reprezentačné a propagačné účely
Organizácia podujatí SMF na území SR

EUR
105 000,–
8 000,–
15 000,–
8 500,–
10 000,–
35 500,-

SPOLU:

182 000,–

RR SMF na svojom zasadnutí odsúhlasila plán čerpania rozpočtových položiek SMF v celkovej výške
66.446,28. Uvedené čerpanie bude RR prehodnotené po obdržaní celkovej výšky tohtoročnej štátnej dotácie.

