ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 16. júna 2016 v Púchove
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 2015
Správa o hospodárení SMF za rok 2015
Správa revíznej komisie SMF
Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2016
Návrh úpravy stanov SMF a odsúhlasenie smernice Per rollam
Voľba predsedu revíznej komisie – kontrolóra 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 objasnil presun termínu zasadnutia GZ SMF a to z dôvodu povinností, ktoré
vyplývajú športovým zväzom z nového zákona č.440/2016 Zákona o športe. Následne vyzval prítomných k minúte ticha k ucteniu
pamiatky tých, ktorí nás v predchádzajúcom období navždy opustili: Jozef Jedinák- zakladajúci člen SMF a dlhoročný predseda klubu
Veľké Uherce, Mikuláš Matejka-vedúco pracovník vývoja športových motocyklov Pov.strojárni a náš dlhoročný technický komisár,
Karol Wallner – plochodrážny pretekár; Jaroslav Fojtík – trialový pretekár, Vladimír Varhaník- riaditeľ DI PZ v P.Bystrici,
spoluorganizátor všetkých významných motocyklových podujatí v Pov.Bystrici, Karol Polák – športový moderátor ktorý moderoval
mnohé motocyklové podujatia. Následne prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF pre EaR p. Pterovi 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,
jednohlasne odsúhlasili v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Ľuboš Šmondrk, predseda a členovia Mariana Garčárová, Irena Belišová
Volebná komisia: Peter Janega, predseda a členovia Pavol Sás, Vladimír Tobolár
Návrhová komisia: Viliam Veteška, predseda a členovia Viliam Halmeš, Rudolf Kováčik
Po odsúhlasení zloženia mandátovej komisie predsedajúci vyzval predsedu mandátovej
svojej pracovnej komisie.

ktoré

prítomní

delegáti

komisie, aby predniesol správu

3. Správa mandátovej komisie
Pán Šmodrk ako predseda mandátovej komisie vo svojej správe konštatoval, že na základe overenia prezenčnej listiny GZ SMF bolo zo
69 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 43 delegátov, čo predstavuje účasť 62,31 % delegátov. Na základe
uvedeného mandátová komisia vyhlásila, že generálne zhromaždenie SMF konané dňa 14.03.2015 bolo uznášania schopné.
Dvojtretinová väčšina= 29 hlasov, 50%+1 = 23 hlasov.

4. Správa o činnosti SMF za rok 2015.
Správu o činnosti SMF za rok 2015 predniesol prezident SMF p. Peter Smižík. V správe zhodnotil uplynulý rok 2015 z ekonomického
hľadiska a z hľadiska úspechov na poli štátnej reprezentácie a priebehu podujatí u nás. Taktiež predniesol hodnotiacu správu o činnosti
jednotlivých šiestich disciplín SMF za rok 2015. Správa prezidenta SMF je v písomnej forme súčasťou archívnej zápisnice z GZ SMF.

5. Správa o hospodárení SMF za rok 2015.
Správu hospodárení SMF za rok 2015, ktorú obdržali delegáti v rokovacom materiáli písomne v stanovenom časovom limite,
od prezentoval generálny sekretár SMF Mgr. Tatiana Kašlíková. V rámci správy podala prítomným delegátom výklad systému
účtovnej evidencie finančných prostriedkov SMF a k systému financovania zo strany MŠVVaŠ SR. V závere gen. sekretár informoval
delegátov o uskutočnenom vládnom audite na SMF za roky 2014, 2015, ktorý dopadol bez akýchkoľvek zistení porušenia nariadení
a predpisov. Po obdržaní záverečnej správy bude táto zverejnená na web stránke SMF. K prednesenej správe a informácii o vládnom
audite neboli žiadne dotazy a pripomienky, delegáti prednesenú správu v uznesení odsúhlasili – viď uznesenie GZ SMF. Správa je
prílohou archívnej zápisnice z GZ SMF 2015.

6. Správa revíznej komisie SMF.
Správu revíznej komisie za rok 2015, 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. Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2016

Návrh plánu činnosti SMF na rok 2016 predniesol generálny sekretár SMF . Návrh, ktorý odsúhlasila RR SMF na svojom zasadnutí
24.5.2016, bol súčasťou písomného rokovacieho materiálu, ktorý obdržali všetci delegáti. K prednesený návrh bol plénom prijatý bez
pripomienok – viď uznesenie GZ SMF a je súčasťou prílohy zápisnice z GZ SMF.
V druhej časti vystúpenia GS predniesol rámcový rozpočet SMF na rok 2016 spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu.
GZ SMF prednesený návrh schválilo – viď uznesenie GZ SMF 2015.

8. Návrh úpravy stanov SMF a odsúhlasenie smernice Per rollam
V súvislosti s novým zákonom č.440/2015 Zákon o športe GZ prerokovalo úpravu stanov SMF ako uznaného národné športového
zväzu. Návrh úprav Stanov obdržali delegáti GZ vopred v rokovacom materiáli. Po odkonzultovaní jednotlivých bodov delegáti
odsúhlasili navrhované znenie úprav stanov SMF z prerokovanými úpravami textáže v pomere hlasov:
za
42

proti
0

zdržalo sa
1

výsledok
SCHVÁLENÉ

Následne GZ jednohlasne odsúhlasilo smernicu o elektronickom hlasovaní per rollam:
za
43

proti
0

zdržalo sa
0

výsledok
SCHVÁLENÉ

Znenie predmetnej smernice je súčasťou archívnej zápisnice z GZ SMF.

9. Voľba predsedu revíznej komisie - kontrolóra SMF
V zmysle kandidátky, ktorú obdržali delegáti GZ v rokovacom materiáli sa v danom bode uskutočnila voľba predsedu revíznej
komisie SMF, ktorý bude v nasledujúcom štvorročnom období vykonávať v zmysle zákona č,440/2015 vykonávať i funkciu
kontrolóra SMF. RR SMF predložila GZ na post predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF p. Ing.Petra Turanyiho. Následne sa
uskutočnila v zmysle platných stanov a rokovacieho poriadku SMF tajná voľba obsadenia predmetnej funkcie.
10. Prestávka
Predsedajúci po skončení aktu volieb vyzval volebnú komisiu k sčítaniu hlasov a vyhlásil krátku prestávku.
11. Správa volebnej komisie
Peter
Janega,
predseda
volebnej
komisie
predniesol
správu
o výsledkoch
volieb.
Na
základe
sčítania
volebných lístkov volebná komisia konštatuje, že pre predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF bolo z celkového počtu 43
prevzatých volebných lístkov odovzdaných 42 platných volebných lístkov. Na základe sčítania platných volebných hlasov bol za
predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF zvolený Ing. Peter Turányi s počtom hlasov:
za
41

proti
0

zdržalo sa
1

12. Diskusia
Na úvod diskusie vystúpil generálny sekretár, ktorý informoval o súčasnom aktuálnom dianí v SMF a to hlavne v súvislosti s novým
zákonom o športe a zákonom č.1/2014 o organizácii športových podujatí.
Následne v diskusii vystúpil Rudolf Kováčik, ktorý opätovne poukázal na šíriace sa tzv. čierne preteky, ktoré značnou mierou
znehodnocujú činnosť SMF a hlavne činnosť delegovaných činovníkov.
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Predseda návrhovej komisie Viliam Veteška 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.
za
42

proti
0

zdržalo sa
1

výsledok
SCHVÁLENÉ

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 2015.
Púchov 16.06.2016
Zapísala : Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r .

Prílohy :

A - Uznesenie GZ SMF 2015
B – Plán činnosti SMF na rok 2016
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2016

Príloha A:

UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 16. júna 2016 v Bratislave

I. Generálne zhromaždenia SMF berie na vedomie:
a) Informácie o dianí v motocyklovom športe prednesenú počas GZ.

II. Generálne zhromaždenie SMF schvaľuje:
1.) Správu mandátovej komisie GZ SMF.
2.) Správu o činnosti SMF za rok 2015 prednesenú prezidentom SMF Petrom Smižíkom.
3.) Správu o hospodárení SMF za rok 2015
4.) Správu revíznej komisie SMF za rok 2015, spolu s návrhom opatrení.
5.) Návrh plánu činnosti SMF na rok 2016.
6.) Návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2016.
7.) Úpravy stanov SMF a smernicu Rer Rollam.
8.) Mandát zvoleného predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF p. Ing. Petra Turányiho na obdobie rokov 2016-2020.
II. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) Uskutočniť registráciu úpravy stanov SMF na MV SR.
Z: GS
T: 30.6.2016
2) Zapracovať návrh opatrení RK SMF do uznesení RR SMF.
Z: RR SMF
T: rok 2016

V Púchove 16.06.2016

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.

Príloha B:
PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2016
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 2016. 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 2016 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 2016.

5.

V súvislosti s novým zákonom č.01/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uskutočniť školenie hlavných usporiadateľov a bezpečnostných managérov motocyklových
podujatí.

6.

V súvislosti s účinnosťou nového zákona o športe č.440/2015 v prechodnom období realizovať novelizáciu Stanov SMF
a zabezpečiť registráciu SMF ako národného športového zväzu na MŠVVaŠ SR.

7.

Zabezpečiť v súčinnosti s MŠVVaŠ SR naplnenie informačného systému športu po jeho spustení v zákonom
stanovenom období a zabezpečiť jeho pravidelnú aktualizáciu.

8.

Sledovať proces implementácie predmetného zákona o športe do praxe a prostredníctvom webového sídla SMF
prenášať priebežne informácie o jednotlivých nových nariadeniach súvisiacich s týmto zákonom medzi svoju členskú
základňu.

9.

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

10. 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 v zmysle schválených uznesení Riadiacej rady SMF
a v zmysle harmonogramu FIM a FIM Európa.
10. Minimálne 2 mesiac pred termínom podujatia príslušné ŠK SMF musia uzatvoriť s jednotlivými organizátormi
Zmluvu - poverenie, ktorého obsahom budú podmienky organizovania jednotlivých podujatí roku 2016.
11. V súvislosti s pridelením FIM Rally na Slovensko – Liptovský Mikuláš úzko spolupracovať s organizátorom
uvedeného podujatia a v spolupráci s ním zabezpečiť prezentáciu SMF na tomto svetovom podujatí .
12. V súvislosti s ISDE 2016 zabezpečiť prípravu a účasť reprezentačného trophy tímu na ISDE v Španielsku
a motokrosového tímu na MXoN 2016 v Taliansku.

Príloha C:

NÁVRH RÁMCOVÉHO ROZPOČTU SMF 2016
Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a hlavné úlohy SMF
v roku 2016 . Tvorba rozpočtu vychádzala aj z hospodárskeho výsledku roku 2015 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 2016.

Príjem:






Výdaj:



















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

EUR
150.340
6.250
37.300
9.000
7.000
209.890

ŠR jednotlivých disciplín
Investície pre ŠR
Dotácia významných podujatí 2016
Odmeny športovcom za rok 2016
Organizácia podujatí SMF
Reprezentačné a propagačné účely
Príprava talentovanej mládeže
Školenia a semináre
Poplatky do medzinár. organizácii
Účasť v medzinár. štruktúrach
Mzdové a odvodové náklady
Nájomné
Sekretariát – prevádzka
Vzdelávanie a publikačná činnosť
Zasadnutia orgánov SMF
Materiálne investície
Prevádzka auta
Poistenie a ostatné prevádzkové náklady
SPOLU:

40.000
25.000
19.700
1.440
18.000
4.800
33.000
3.000
2.650
4.000
32.600
3.000
4.700
4.800
4.200
2.900
2.600
3.500
209.890

