ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 14. marca 2015 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 20134
Správa o hospodárení SMF za rok 2014
Správa revíznej komisie SMF
Rámcový plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2015
Návrh úpravy Etického kódexu SMF.
Voľba prezidenta SMF a 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 privítal na zasadnutí prezidenta motocyklovej asociácie Alpe Adria p.Luigi
Favarata. Následne vyzval prítomných k minúte ticha k ucteniu pamiatky zosnulého motokrosového jazdca J.Motúza, ktorí podľahol
zraneniam na motokrose v roku 2014 (Myjava). Následne prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF pre ŠMT p.
Albínovi Božekovi, 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
jednohlasne odsúhlasili v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Juraj Belanský, predseda a členovia Vladimír Tobolár, Jozef Drozda.
Volebná komisia: Viliam Veteška, predseda a členovia Zdenko Pálinkáš, Martin Búri
Návrhová komisia: Tibor Uher, predseda a členovia Josef Bohuslav, Viliam Halmeš

komisií,

Po odsúhlasení zloženia mandátovej komisie predsedajúci vyzval predsedu mandátovej
svojej pracovnej komisie.

ktoré

prítomní

delegáti

komisie, aby predniesol správu

3. Správa mandátovej komisie
Pán Belanský za mandátovú komisiu vo svojej správe konštatoval, že na základe overenia prezenčnej listiny GZ SMF bolo zo 67
pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 58 delegátov, čo predstavuje účasť 86,56 % delegátov. Na základe uvedeného
mandátová komisia vyhlásila, že generálne zhromaždenie SMF konané dňa 14.03.2015 bolo uznášania schopné. Dvojtretinová
väčšina= 39 hlasov, 50%+1 = 30 hlasov.

4. Správa o činnosti SMF za rok 2014.
Správu o činnosti SMF za rok 2014 v nadstavbovej časti predniesol prezident SMF p. Peter Smižík. V správe zhodnotil uplynulý rok
2014 z ekonomického hľadiska a z hľadiska úspechov na poli štátnej reprezentácie a priebehu podujatí u nás. Po vystúpení prezidenta
podali GZ hodnotiacu správu za svoje disciplíny z roku 2014 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 2014.
Správu hospodárení SMF za rok 2014, ktorú obdržali delegáti v rokovacom materiáli písomne v stanovenom časovom limite,
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
štátnych dotácii SMF od roku 2008 a prehľad výšky čerpania rozpočtových položiek SMF od roku 2008. Delegáti GZ prednesenú
správu v uznesení odsúhlasili bez pripomienok – viď uznesenie GZ SMF. Správa je prílohou archívnej zápisnice z GZ SMF 2014.

6. Správa revíznej komisie SMF.
Správu revíznej komisie za rok 2014, spolu s návrhom opatrení predniesol predseda revíznej komisie SMF p. Ing. Peter
Turányi. Správa bola prijatá, bez pripomienok. Návrh opatrení bol zapracovaný do uznesenia z GZ SMF. Prednesený materiál je
súčasťou archívnej zápisnice GZ.

7. Rámcový plán činnosti SMF na rok 2015 a rámcový rozpočet SMF na rok 2015.
Návrh plánu činnosti SMF na rok 2015 predniesol generálny sekretár SMF . Návrh, ktorý odsúhlasila RR SMF na svojom zasadnutí
23.2.2015, bol súčasťou písomného rokovacieho materiálu, ktorý obdržali všetci delegáti. K prednesený návrh bol plénom prijatý bez
pripomienok – 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 2015.
V druhej časti vystúpenia GS predniesol rámcový rozpočet SMF na rok 2015 spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu
v oblasti štátnych dotácii - konečná výška dotácie na rok 2015 nebola do termínu konania GZ SMF potvrdená. GZ SMF prednesený
návrh schválilo – viď uznesenie GZ SMF 2014.

8. Návrh úpravy Etického kódexu SMF.
Návrh úprav Etického kódexu SMF, ktorý predniesol generálny sekretár, bol odsúhlasený RR SMF na zasadnutý
23.2.2015. Navrhované úpravy Etického kódexu SMF vychádzajú zo zmien Etického kódexu FIM, ktoré boli
odsúhlasené na GZ FIM v novembri 2014. Po prednesení úprav, zmien a doplnení predmetného dokumentu delegáti bez
pripomienok odsúhlasili nové znenie Etického kódexu SMF. Etický kódex s vyznačenými úpravami je prílohou D zápisnice z GZ
SMF.
za
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9. Voľba prezidenta SMF a člena revíznej komisie SMF
V zmysle kandidátky, ktorú obdržali delegáti GZ v rokovacom materiáli sa v danom bode uskutočnila voľba prezidenta
SMF a dvoch členov revíznej komisie SMF.
RR SMF predložila GZ na post prezidenta SMF návrh kandidatúry Petra Smižíka. Z orgánov SMF kandidatúru písomne podporila
disciplína EaR a technický výbor SMF. Na uvoľnené miesto člena revíznej komisie SMF RR navrhla kandidatúru Ing. Branislava
Belluša, ktorému skončil v decembri 2014 mandát. Obe uvedené kandidatúry obdržali delegáti v rokovacom materiáli písomne.
Predsedajúci po prednesení kandidatúr vyzval prítomných k uskutočneniu aktu tajnej voľby
lístkov.
10. Prestávka
Predsedajúci po skončení aktu volieb vyzval volebnú komisiu k sčítaniu hlasov a vyhlásil krátku prestávku.
11. Správa volebnej komisie
Viliam Veteška ako predseda volebnej komisie predniesol správu o výsledkoch volieb. Na základe sčítania
volebných lístkov volebná komisia konštatuje, že pre prezidenta SMF bolo z celkového počtu 58 prevzatých volebných
lístkov odovzdaných 56 lístkov , z čoho bolo 55 platných volebných lístkov. Na základe sčítania platných volebných hlasov bol za
prezidenta SMF na nasledujúce trojročné obdobie (2015-2017) zvolený Dr. Peter Smižík s počtom hlasov 55.
Pre voľbu člena revíznej komisie SMF bolo z celkového počtu 58 prevzatých volebných lístkov 56 lístkov odovzdaných , z čoho bolo
56 platných volebných lístkov. Na základe sčítania platných volebných hlasov bol za člena RK SMF zvolený Ing. Branislav Belluš
s počtom hlasov 55.
Hlasovacie lístky sú súčasťou archívnych dokumentov GZ SMF 2014.
12. Diskusia
Na úvod diskusie vystúpil prezident asociácie Alpe Adria p. Luigi Favarato, ktorý pozdravil delegátov GZ SMF a vyzdvihol
postavenie SMF v rámci európskych motocyklových štruktúr a Alpe Adrie. Poukázal na vysokú organizačnú úroveň podujatí u nás
a vynikajúcu spoluprácu nielen v rámci cestných pretekov motocyklov, ale aj napr. v endure. Vyjadril presvedčenie, že sa
v budúcnosti spolupráca s Alpe Adriou rozšíri aj v disciplíne motokros a trial.
Následne predsedajúci vyzval prihlásených diskutujúcich, aby predniesli svoje diskusné príspevky v poradí v akom sa do
diskusie písomne prihlásili :
Mgr.Tatiana Kašlíková – požiadala členskú základňu prostredníctvom prítomných delegátov na spoluprácu pri napĺňaní web stránky
SMF, ktorej redakčný systém bol aktualizovaný a je veľmi ľahko ovládateľný. Následne informovala o pripravovanej kampani
„Licencia SMF – zákaznícka karta“
Ing. Viliam Halmeš – privítal možnosť zapojenia sa do organizácie podujatí Alpe Adria v triale, nakoľko chcel poukázať na klesajúci
záujem o disciplínu trial a z pozície organizátora na veľké problémy s organizáciou trialových podujatí s nízkym počtom jazdcov.
Preto vo svojom vystúpení požiadal SMF zintenzívniť spoluprácu s Alpe Adria i v disciplíne trial, aby sa zvýšil počet štartujúcich
a tým aj popularita tejto technickej disciplíny motocyklového športu.
Ing. Turányi Peter – informoval o rozšírenej spolupráci SMF s časopisom Svet motocyklov a taktiež informoval o pripravovanom
podujatí Get on Top – obnovenom preteku v jazde na motocykli do vrchu.
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 49 delegátov, 0 za zdržali a 0 bolo proti.
14. Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Albín Božek odovzdal záverečné slovo prezidentovi SMF p. Smižíkovi, ktorý
poďakoval všetkým prítomným za účasť a krátkym príhovorom ukončil zasadnutie Generálneho zhromaždenia SMF za rok 2014.

Bratislava 14.03.2015
Zapísala : Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r .
Overil: Peter Smižík
Prílohy :

A - Uznesenie GZ SMF 2014
B – Plán činnosti SMF na rok 2015
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2015

Príloha A:

UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 14. marca 2015 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 2014 prednesenú prezidentom SMF Petrom Smižíkom a viceprezidentami za
disciplíny.
2.) Správu o hospodárení SMF za rok 2014
3.) Správu revíznej komisie SMF za rok 2014, spolu s návrhom opatrení.
4.) Plán činnosti SMF na rok 2015.
5.) Rámcový rozpočet SMF na rok 2015.
6.) Odsúhlasenú úpravu Etického kódexu SMF.
7.) Mandát zvoleného prezidenta SMF p. Petra Smižíka na trojročné volebné obdobie 2015-2017.
8.) Mandát zvoleného člena revíznej komisie SMF p. Ing. Branislava Belluša na trojročné volebné obdobie 2015-2017.

II. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) Zapracovať odsúhlasenú úpravu Etického kódexu SMF a túto zverejniť na internetovej stránke SMF do 20.3.2015.
Z: GS
T: v texte - do 20.3.2015
2) Zapracovať návrh opatrení RK SMF do uznesení RR SMF.
Z: predseda RK SMF a GS SMF
T: zasadnutie RR SMF

V Bratislave 14.03.2015

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

Príloha B:

RÁMCOVÁ PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2015
1.

2.

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 2015. Počas
celej sezóny venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti všetkých účastníkov podujatí SMF ( štartujúci, činovníci,
verejnosť) pri dôslednom dodržiavaní predpisov SMF a zákona č.1/2014 organizovaní verejných športových podujatí a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre zachovanie funkčnosti SMF zabezpečiť činnosť orgánov, komisií a sekretariátu federácie.

3.

V roku 2015 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 a FIM Európa
pridelených pre Slovensko v roku 2015.

5.

V súvislosti s novým zákonom č.01/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uskutočniť školenie pre organizátorov a ich usporiadateľskú službu pred zahájením súťažného
ročníka 2015.

6.

V rámci reprezentácie zabezpečiť účasť reprezentačných jazdcov na podujatiach FIM a FIM Európa podľa
schváleného plánu účasti jednotlivých disciplín SMF.

7.

Pokračovať v jednaniach so športovo-reklamnými agentúrami a médiami s cieľom propagáciu motocyklového športu
v SR.

8. Zabezpečiť propagáciu činnosti SMF a jej členov vydávaním pravidelných tlačových správ pre média a tieto
zverejňovať na internetovej stránke SMF.
9. 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.
10. Minimálne 2 mesiac pred termínom podujatia príslušné ŠK SMF musia uzatvoriť s príslušným organizátorom
Zmluvu - poverenie, ktorého obsahom budú podmienky organizovania jednotlivých podujatí roku 2015.
11. V súvislosti s pridelením 90.ročníka ISDE 2015 na Slovensko do Košíc úzko spolupracovať s organizátorom
uvedeného podujatia a v spolupráci s ním zabezpečiť prezentáciu SMF na tomto svetovom podujatí .
12. V súvislosti s ISDE 2015 zabezpečiť prípravu a účasť reprezentačných tímov SR v jednotlivých vypísaných
súťažiach TT, JTT, WTT ( resp. ženský klubový team).
13. V súvislosti s ISDE úzko spolupracovať s organizátorom pri zabezpečení podpory štátnych orgánov, pričom
je potrebné riešiť i finančné pokrytie účasti reprezentačných tímov SR.

Príloha C:

NÁVRH RÁMCOVÉHO ROZPOČTU SMF 2015
Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a opätovné krátenie
štátnych dotácii . Tvorba rozpočtu vychádzala aj z hospodárskeho výsledku roku 2014 a z aktuálnej výšky štátnych
dotácii ku dňu GZ SMF. Návrh je otvoreným dokumentom, ktorý akceptuje potreby a náklady SMF na
zabezpečenie svojej činnosti v roku 2015.

Príjem:






Výdaj:










Štátne dotácie
Subvencie FIM
Licencie
ŠR od reklamných partnerov
Hospodárska činnosť
SPOLU:

EUR
159.200
17.500
37.000
10.000
15.000
238.700

ŠR jednotlivých disciplín
Dotácia významných podujatí 2015
Organizácia podujatí SMF
Reprezentačné a propagačné účely
Príprava talentovanej mládeže
Školenia a semináre
Poplatky do medzin.organizácii
Účasť v medzinárodných štruktúrach
Ostatné náklady na činnosť
SPOLU:

55.000
54.200
25.500
10.000
19.500
2.000
2.650
3.500
55.600
227.950

Príloha D:

ETICKÝ KODEX
SLOVENSKEJ MOTOCYKLOVEJ FEDERÁCIE (SMF)
( návrh úpravy predložený na GZ SMF, 14.3.2015)
Čl. I. Úvod
Tento etický kódex SMF stanovuje etické kritéria, ktoré budú zastrešovať činnosť a poslanie SMF.
Reputácia je jednou z najcennejších hodnôt SMF. Etické správanie nie je len spôsob správania sa, ale
spôsob prístupu a myslenia o aktivitách SMF, športových aj nešportových, tak aby bola zachovaná
bezúhonnosť a dôvera verejnosti v SMF.
Čl. II. Vymedzenie pojmov a rozsah etického kódexu

1) Slovenská motocyklová federácia

(SMF) je jedinou samostatnou a nezávislou organizáciou združujúcou
záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku s pôsobnosťou na území Slovenskej Republiky.

2) SMF je najvyššou slovenskou športovou autoritou zmocnenou a oprávnenou riadiť motocyklový šport v SR.
Náplňou činnosti SMF je hlavne zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh činností súvisiacich
s motocyklovým športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti SMF.

3) Na základe rozhodnutia medzinárodných motocyklových organizácii FIM a FIM Európa je SMF ako jediná
oprávnená zastupovať slovenský motocyklový šport v týchto organizáciách.

4) SMF je autonómnou športovou organizáciou, ktorá pri svojej činnosti dbá o riadnu činnosť svojich orgánov
a podporuje etické hodnoty športu.

5) SMF vytvára podmienky pre rozvoj motocyklového športu a motocyklizmu na území Slovenskej republiky.
6) Svoju činnosť SMF rozvíja na základe rovnoprávnosti svojich členov a členských subjektov zaregistrovaných
v SMF, ktoré plnia spoločenské a humánne poslanie založené na princípoch slobody, vlastenectva a demokracie.

7) Etický kódex SMF je zameraný na použitie všeobecne tam, kde sa to týka záujmov SMF.
8) SMF, jej zamestnanci, členovia orgánov SMF a členovia SMF – držitelia príslušných licencií, delegovaní
činovníci, organizátori, promotéri a všetky soby zaangažované na akýchkoľvek aktivitách SMF (
dobrovoľníci, konzultanti) sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tohto Etického kódexu.

Čl. III. Dôstojnosť
1) Rešpektovanie dôstojnosti jednotlivca je základnou požiadavkou SMF.
2) SMF nepripustí akúkoľvek diskrimináciu založenú na rasových, etnických, náboženských, politických, sexuálnych
alebo iných dôvodoch.
3) Akékoľvek formy dopingu sú zakázané. Jednanie všetkých držiteľov licencií vydaných SMF musí byť v súlade so
ustanoveniami Antidopingového kódexu a smernicou pre kontrolu dopingu v športe.
4) SMF sa hlási k hodnotám športu, súťaženia a jednania v duchu fair play.

Čl. IV. Jednanie
1) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF sú povinní
jednať poctivo. Mali by sa zdržať akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo poškodiť oprávnené záujmy, postavenie
alebo dobrú povesť SMF. Nemali by zahajovať a viesť súdne alebo iné spory proti SMF.

2) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF musia
dodržiavať všetky predpisy a nariadenia vydané SMF a taktiež predpisy a nariadenia vydávané medzinárodnými
organizáciami motocyklového športu, ktorých je SMF členom, hlavne FIM, FIM Európa.
3) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF
uznávajú, že „fair-play“ a športový postoj zahŕňa viac než len dodržiavanie športových predpisov, ale
zahŕňajú aj spoluprácu, priateľstvo, úctu voči druhým, férovosť a spravodlivosť ako na podujatiach, tak aj
mimo nich.
4) Držitelia príslušných licencií vydaných SMF za zaväzujú podporovať boj proti dopingu a použitiu
zakázaných a/alebo výkon zvyšujúcich látok v motocyklovom športe.
5) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF
uznávajú, že ochrana životného prostredia je nevyhnutná pre budúcnosť motocyklového športu a zaväzujú
sa podporovať iných, aby podnikli kroky na zabezpečenie udržateľnosti motocyklového športu a voľno
časových aktivít vykonávaných pod záštitou SMF.
6) V prípade, že nastane sporná otázka, je potrebné ju riešiť najskôr na úrovni komunikácie s príslušnými orgánmi,
komisiami a výbormi SMF.
7) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF
uznávajú, že všetky záväzky uvedené v tomto kódexe sú osobné záväzky a že môžu byť sankcionované (
disciplinárna zodpovednosť) v zmysle predpisov SMF.

Čl. VI. Autonómia
1) SMF ako vrcholný orgán slovenského motocyklového športu udržuje harmonické vzťahy so štátnymi orgány,
avšak pri rešpektovaní zásady politickej neutrality.
2) Zamestnanci SMF, členovia orgánov SMF, členovia SMF sa snažia jednať tak, aby bol vylúčený možný stret
záujmov. Členovia SMF, zamestnanci SMF, členovia orgánov nesmú zneužiť svoju pozíciu vyplývajúcu z členstva
v SMF, pracovného pomeru alebo členstva v orgánoch SMF k presadzovaniu svojich osobných záujmov. Nesmú sa
zúčastniť akejkoľvek činnosti , ktorá by bola v rozpore s ustanoveniami národných a medzinárodných športových
poriadkov alebo s ďalšími požiadavkami zo strany medzinárodných organizácii, ktorých je SMF členom.

Čl. VI. Etická komisia
1) Zriaďuje sa Etická komisia Slovenskej motocyklovej federácie.
2) Etická komisia SMF je odborno-poradenská komisia Riadiacej rady SMF bez rozhodovacích právomocí.
3) Etická komisia SMF je zložená z predsedu a ďalších členov menovaných Riadiacou radou SMF.
4) Každý môže Etickej komisii predkladať podnety v prípade podozrenia z porušenia tohto Etického kódexu.
5) Etická komisia SMF predložený podnet posúdi a navrhne riešenie RR SMF.
6) Zamestnanci SMF , členovia jej orgánov, členovia SMF, držitelia príslušných licencií vydaných SMF sú povinní
spolupracovať s Etickou komisiou SMF.
7) Etická komisia SMF môže prostredníctvom RR SMF predvolať zamestnanca SMF, člena orgánu SMF, člena SMF
prípadne akúkoľvek tretiu osobu a to za účelom podania vysvetlenia k prejednávanej veci.
8) Etická komisia SMF sa za svoju činnosť zodpovedá Riadiacej rade SMF, ktorej predkladá správu o svojej činnosti
každoročne.

