ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 17. marca 2018 v Bratislave
Prítomní:

Viď prezenčná listina z GZ SMF.

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF
2. Voľba pracovných komisií /mandátovej, volebnej a návrhovej /
3. Správa mandátovej komisie GZ
4. Správa o činnosti SMF za rok 2017
5. Správa o hospodárení SMF za rok 2017
6. Správa revíznej komisie SMF 2017 a výročná správa 2016
7. Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2018
8. Návrh úpravy stanov SMF
9. Voľba prezidenta SMF, I. viceprezidenta SMF a členov RR SMF
10. Prestávka
11. Správa volebnej komisie
12. Návrh na udelenie titulu čestného prezidenta SMF
13. Diskusia
14. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
15. Ukončenie

1. Otvorenie, schválenie programu GZ SMF:
GZ otvoril prezident SMF p. Peter Smižík, ktorý v úvode privítal prítomných na generálnom zhromaždení SMF za rok 2017 a vyzval
prítomných k minúte ticha k ucteniu pamiatky tých, ktorí nás v predchádzajúcom období navždy opustili: Peter Gaburjak, Štefan
Kocian, Vladimír Magurský, Gerhard Itner.
Následne prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF pre ŠMT p. Ing. Jánovi Miškovovi, ktorý bol Riadiacou radou SMF
poverený vedením GZ SMF. Na úvod predsedajúci prečítal program rokovania GZ, ktorý prítomní delegáti jednomyseľne (64 za )
odsúhlasili.
za
64

proti
0

zdržalo sa
2

výsledok
SCHVÁLENÉ

2. Voľba pracovných komisií ( mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil plénu na odsúhlasenie návrhy zloženia pracovných komisií,
jednomyseľne odsúhlasili a to v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Mariana Garčárová, predseda a členovia Ľuboš Šmondrk, Jaroslav Gažo
Volebná komisia: Ing. Pavol Sás, predseda a členovia Mgr. Margita Vaculová, Vladimír Tobolár
Návrhová komisia: Mgr. Martin Búri, predseda a členovia Viliam Halmeš, Rudolf Kováčik
za
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proti
0

zdržalo sa
2

ktoré

prítomní

delegáti

výsledok
SCHVÁLENÉ

3. Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie p. Garčárová vo svojej správe konštatovala, že na základe overenia prezenčnej listiny GZ SMF bolo zo
70 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 64 delegátov, čo predstavuje účasť 91,4 % delegátov. Na základe
uvedeného mandátová komisia vyhlásila, že Generálne zhromaždenie SMF konané dňa 17.03.2017 bolo uznášania schopné.
Dvojtretinová väčšina= 43 hlasov, 50%+1 = 33 hlasov.

4. Správa o činnosti SMF za rok 2017.
Správu o činnosti SMF za rok 2017 predniesol prezident SMF p. Peter Smižík. V úvode informoval, že všetkým delegátom GZ SMF
boli elektronickou poštou odoslané správy o činnosti jednotlivých disciplín SMF, ktoré boli prednesené a schválené na príslušných
valných zhromaždeniach disciplín SMF za rok 2017. Prezident SMF vo svojej správe zhodnotil uplynulý rok 2017 z ekonomického
hľadiska a z hľadiska úspechov na poli štátnej reprezentácie a priebehu podujatí u nás. Správa prezidenta SMF je v písomnej forme
súčasťou archívnej zápisnice z GZ SMF.

5. Správa o hospodárení SMF za rok 2017.
Správu o hospodárení SMF za rok 2017, 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 systému financovania zo strany MŠVVaŠ SR, pričom predostrela i nastávajúce
zmeny financovania športu v SR a nový vzorec výpočtu príspevku národnému športovému zväzu.
K prednesenej správe neboli žiadne dotazy a pripomienky, delegáti prednesenú správu v uznesení odsúhlasili – viď uznesenie GZ
SMF. Správa je prílohou archívnej zápisnice z GZ SMF 2017.

6. Správa revíznej komisie SMF.
Správu revíznej komisie za rok 2017, spolu s návrhom opatrení predniesol predseda revíznej komisie a kontrolór SMF p. Ing. Peter
Turányi. Správa bola prijatá, po akceptovaní jednej pripomienky ohľadne termínu spracovania auditu SMF za rok 2017.
Návrh opatrení bol zapracovaný do uznesenia z GZ SMF. Prednesená správa je súčasťou archívnej zápisnice GZ.
Následne GZ prerokovalo a odsúhlasilo účtovnú uzávierku overenú audítorom za rok 2016 – bez pripomienok, viď uznesenie GZ SMF.

7. Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2018
Návrh plánu činnosti SMF na rok 2018 predniesol generálny sekretár SMF. Návrh, ktorý odsúhlasila RR SMF elektronicky pred
odoslaním delegátom GZ SMF, bol súčasťou písomného rokovacieho materiálu, ktorý obdržali všetci delegáti. 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 2018 spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu.
GZ SMF prednesený návrh schválilo – viď uznesenie GZ SMF.

8. Návrh úpravy stanov SMF
Materiál s navrhovanými úpravami stanov SMF, ktoré boli s členmi RR SMF odkonzultované elektronicky, obdržali všetci delegáti
v rokovacom materiáli v stanovenej lehote. Návrh úpravy stanov SMF tvoria prílohu tejto zápisnice. Generálny sekretár podal bližšie
vysvetlenie k navrhovaným úpravám. Po krátkej diskusii a vysvetlení si niektorých sporných otázok bolo na základe všeobecného
súhlasu pristúpené k samostatnému hlasovaniu o predložených úpravách Stanov SMF. Na základe výsledkov hlasovania boli všetky
predložené návrhy úpravy stanov SMF odsúhlasené:
za
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8

zdržalo sa
2

výsledok
SCHVÁLENÉ

9. Voľba prezidenta SMF, I. viceprezidenta SMF a členov RR SMF
V úvode tohto bodu programu GZ SMF vystúpil Ing. Ľuboš Löffler, ktorý namietal platnosť kandidatúry jedného z kandidátov na
funkciu prezidenta SMF. V stanovenom termíne v zmysel Stanov SMF boli predložené tri návrhy na kandidátov na post prezidenta
SMF. O daných návrhoch i s vyjadrením jedného z navrhnutých kandidátov ( Mgr. Tatiana Kašlíková) o vzdania sa kandidatúry boli
členovia RR SMF informovaní elektronicky 2.3.2018. Členovia RR SMF elektronicky predloženú kandidátku odsúhlasili a následne
bola táto odoslaná delegátom GZ SMF. Na danú tému prebehla rozsiahla diskusia, v ktorej vystúpili viacerí delegáti GZ SMF
a výsledkom ktorej bolo vyjadrenie väčšiny delegátov GZ, že predložená kandidátka je platná. Následne predsedajúci vyzval volebnú
komisiu, aby pristúpili k urne a dohliadali nad aktom voľby prezidenta SMF. Následne bola vyhlásená krátka prestávka, v rámci ktorej
volebná komisia uskutočnila spočítanie hlasov voľby prezidenta SMF. Po sčítaní hlasov volebná komisia skonštatovala, že prezident
SMF bol zvolený jasným pomerom hlasov hneď v prvom kole. Po uskutočnenej voľbe prezidenta SMF nasledovala voľba I.
viceprezidenta SMF, ktorá prebehla v zmysle zmien stanov, kde GZ SMF odsúhlasilo, aby funkciu I. viceprezidenta vykonával rotačne
viceprezident za disciplíny SMF, v zmysle čoho bola i predložená kandidátna listina, na ktorej boli RR odsúhlasení traja kandidáti –
traja viceprezidenti SMF za disciplíny. Ing. Ľuboš Löffler, jeden z kandidátov, sa kandidatúry priamo na GZ SMF vzdal. Delegáti
pristúpili k voľbe I. viceprezidenta, ktorá taktiež prebehla a bola vyhodnotená hneď v prvom kole – viď správa volebnej komisie GZ
SMF. Všetky volebné lístky sú súčasťou archívnej zápisnice z GZ SMF za rok 2017.
Po uskutočnenej voľbe prezidenta a I. viceprezidenta SMF pristúpili delegáti GZ SMF k potvrdeniu voľbou členov RR SMF – viď
správa volebnej komisie GZ SMF.
10. Prestávka
V rámci krátkej prestávky pristúpila volebná komisia k príprave správy volebnej komisie.
11. Správa volebnej komisie
Pavol Sás, predseda volebnej komisie predniesol správu o výsledkoch uskutočnených volieb. Na základe sčítania volebných lístkov
volebná komisia konštatuje, že pre voľbu prezidenta SMF bolo z celkového počtu 64 rozdaných volebných lístkov odovzdaných 64
platných volebných lístkov, z ktorých bolo 40 hlasov pre Ing. Petra Lazara a 24 hlasov pre druhého kandidáta Tomáša Pavlovčíka.
Na základe uvedenej skutočnosti bol za prezidenta SMF zvolený v prvom kole p. Ing. Peter Lazar, ktorý sa týmto stal prezidentom
SMF na volebné obdobie 2018 – 2021.
Ďalej volebná komisia konštatuje, že pre voľbu I. viceprezidenta SMF bolo z celkového počtu 64 rozdaných volebných lístkov
odovzdaných 61 volebných lístkov, z ktorých bolo 58 platných. Na základe sčítania hlasov získal Milan Kollár 36 hlasov a Miloš
Baláž 22 hlasov. V zmysle uvedeného bol za I. viceprezidenta SMF v prvom kole zvolený Milan Kollár, ktorý v zmysle úpravy Stanov
SMF týmto získava mandát I. viceprezidenta SMF na jeden rok.
Volebná komisia následne potvrdila voľbu členov RR SMF: Ing. Peter Lazar, Mgr. Tatiana Kašlíková, Milan Kollár, Miloš Baláž, Ing.
Ľuboš Löffler, Ing. Jakub Zliechovec, Ing. Pavol Sás, Ing. Ján Miškov, Ing. Peter Turányi – kontrolór bez hlasovacieho práva. Uvedené
zloženie RR SMF bolo odsúhlasené v pomere hlasov: 58 za, 0 proti , 0 sa zdržalo hlasovania.
12. Návrh na udelenie titulu čestného prezidenta SMF
Delegáti GZ SMF v danom bode prerokovali návrh RR SMF na udelenie titulu čestný prezident SMF p. Dr. Petrovi Smižíkovi, ktorý
vykonával funkciu prezidenta SMF od r.2006 do súčasnosti a ktorý úspešne viedol SMF v ťažkom období viacerých zmien
financovania slovenského športu a nových legislatívnych zmien v oblasti športu. Delegáti GZ SMF predložený návrh odsúhlasili
v pomere hlasov:
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13. Diskusia
Na úvod diskusie vystúpil generálny sekretár, ktorý informoval o súčasnom aktuálnom dianí v SMF a o úpravách zákona o športe
a zákona č.1/2014 o organizácii športových podujatí.
Následne vystúpil Ing. Peter Lazar, ktorý poďakoval ako nový prezident SMF za prejavenú dôveru.
Tretím diskutujúcim bol Tomáš Svitok, ktorý predniesol požiadavku na vysvetlenie čiastky 20.107 – podpora členských klubov SMF
z návrhu rozpočtu 2018. Na uvedený dotaz odpovedal generálny sekretár, ktorý vysvetlil danú problematiku.

Štvrtým diskutujúcim bol Mgr. Martin Búri, ktorý predniesol požiadavku medializácie pripomienok k výpočtu príspevku pre
motocyklový šport. Na uvedené odpovedal generálny sekretár, ktorý konštatoval, že k zmene v danom výpočte môže dôjsť len
zmenou zákona. O nedostatkoch daného zákona a našich pripomienkach k nemu otvorene hovoríme, ako na pôde MŠVVaŠ SR,
tak i pred zástupcami médií.
Nakoľko už neboli prednesené žiadne diskusné príspevky, predsedajúci diskusiu ukončil.

14. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Predseda návrhovej komisie Mgr. Martin Búri predniesol Správu návrhovej komisie GZ – viď uznesenie GZ v prílohe zápisnice.
Následne GZ návrh na uznesenie odsúhlasilo v pomere hlasov:
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15. Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Ing. Ján Miškov poďakoval všetkým prítomným za účasť a krátkym príhovorom
ukončil zasadnutie Generálneho zhromaždenia SMF za rok 2017.
Bratislava 17.03.2018
Zapísala : Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r .
Predsedajúci: Ing. Ján Miškov
Prílohy :

A - Uznesenie GZ SMF 2017
B – Plán činnosti SMF na rok 2018
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2018
D – Úprava Stanov SMF
E – Prezenčná listina GZ SMF

Príloha A:

UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 17. marca 2018 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.) Program rokovania GZ SMF.
2.) Správu mandátovej komisie GZ SMF.
3.) Správu o činnosti SMF za rok 2017 prednesenú prezidentom SMF Petrom Smižíkom.
4.) Správu o hospodárení SMF za rok 2017
5.) Správu revíznej komisie SMF za rok 2017, spolu s návrhom opatrení.
6.) Výročnú správu overenú audítorom za rok 2016.
6.) Návrh plánu činnosti SMF na rok 2018.
7.) Návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2018.
8.) Úpravu stanov SMF – viď príloha D zápisnice GZ SMF.
9.) Mandát zvoleného prezidenta SMF p. Ing. Petra Lazara na roky 2018-2021.
10.) Mandát zvoleného I. viceprezidenta SMF p. Milana Kollára na obdobie jedného roku.
11.) Schvaľuje zloženie RR SMF: Ing. Peter Lazar, Mgr. Tatiana Kašlíková, Milan Kollár, Miloš Baláž, Ing. Ľuboš Löffler,
Ing. Jakub Zliechovec, Ing. Pavol Sás, Ing. Ján Miškov, Ing. Peter Turányi – kontrolór bez hlasovacieho práva

12.) Udelenie titulu čestného prezidenta SMF. p. Dr. Petrovi Smižíkovi
II. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) Zapracovať návrh opatrení revíznej komisie SMF do uznesení Riadiacej rady SMF.
Z. RR SMF
T: rok 2017

V Bratislave 17.03.2018

Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
Predsedajúci: Ing. Ján Miškov

Príloha B:

PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2018

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 2018. 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 2018 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 2018.

5.

V súvislosti s novým zákonom č.01/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uskutočniť III. školenie hlavných usporiadateľov (HU) a bezpečnostných manažérov
(BM)motocyklových podujatí a uskutočniť preškolenie držiteľov preukazu HU a BM, ktorým končí platnosť licencie.

6.

V súčinnosti s MŠVVaŠ SR po spustení informačného systému športu pokračovať v jeho napĺňaní a aktualizácii podľa
pokynov MŠVVaŠ SR.

7.

Pokračovať v sledovaní procesov implementácie nových zákonných nariadení v športe do praxe a prostredníctvom
webového sídla SMF prenášať priebežne informácie o jednotlivých nových nariadeniach súvisiacich so zmenami
v príslušných zákonoch medzi svoju členskú základňu.

8.

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

9.

Pokračovať v jednaniach so športovo-reklamnými agentúrami a médiami s cieľom propagácie 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. Spolupracovať s poverenými organizátormi významných medzinárodných motocyklových podujatí pri zabezpečení ich
priebehu vzhľadom na športovú zodpovednosť SMF voči FIM a FIM Európa.

Príloha C:

RÁMCOVÝ ROZPOČET SMF 2018
Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a hlavné úlohy SMF
v roku 2018 . Tvorba rozpočtu vychádzala aj z hospodárskeho výsledku roku 2017 a z aktuálnej výšky štátnych
dotácii ku dňu GZ SMF.

Príjem:






Výdaj:


















Štátne dotácie
Licencie a manip.poplatky
Príjem z 2% dane
ŠR od reklamných partnerov
Hospodárska činnosť
SPOLU:

EUR
134.052
43.500
6.000
8.000
15.000
206.552

ŠR jednotlivých disciplín
Dotácie z príjmu z 2% podielu dane
Organizácia podujatí SMF
Podpora členských klubov 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:

35.000
5.000
15.000
20.107
5.000
30.000
2.000
2.400
4.000
58.500
3.000
4.250
5.000
4.000
3.500
3.000
6.795
206.552

Príloha D:

ÚPRAVA STANOV SMF

A)

Článok 24
Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

1. Člen SMF, ktorý bol zvolený do niektorej z daných funkcií, nesmie byt' zvolený, alebo menovaný do ďalšej. Ak je člen SMF, ktorý
bol zvolený do niektorej z volených funkcií, navrhnutý do druhej volenej funkcie a do tejto bude zvolený a s voľbou súhlasí,
je povinný do 3 pracovných dní z predchádzajúcej volenej funkcie odstúpiť a to písomne na sekretariát SMF. Uvedené sa
nevzťahuje na funkciu I. viceprezidenta. S výnimkou menovania prezidentom SMF do DaAV pre jednotlivé prípady.
Viceprezidenta danej disciplíny - člena RR na zasadaní RR môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť poverený člen komisie, vždy
so súhlasom RR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B)
Článok 26
Voliteľnosť

....
2. Podmienky voliteľnosti 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. Do funkcie I. viceprezidenta bude na základe rozhodnutia
Generálneho zhromaždenia a na návrh Riadiacej rady zvolený vždy 1 viceprezident za disciplíny – člen výkonného orgánu
SMF (Riadiacej rady), s platnosťou mandátu 1 rok. 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
Generálnom zhromaždení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C)
Článok 28
Delegáti Generálneho zhromaždenia a uznášania schopnosť GZ

....
3. Každý delegát GZ SMF má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Členom GZ SMF s právom hlasovať nemôže byť
funkcionár SMF len na základe výkonu svojej funkcie. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti GZ SMF. Delegáta
môže na GZ nahradiť náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. V prípade odborného výboru môže
zastupovať predsedu ním poverený zástupca – člen príslušného výboru.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D)

Článok 33
Riadiaca rada SMF (RR SMF) a jej zloženie

.....
7. Riadiaca rada SMF je zložená z:
a) prezidenta SMF zvoleného na GZ SMF,
b) I. Viceprezidenta SMF zvoleného na GZ SMF,
b) viceprezidenti SMF za disciplíny SMF, ktorých volia valné zhromaždenia jednotlivých disciplín SMF a potvrdzuje
voľbou GZ SMF, z ktorých vždy jeden zvolený na GZ vykonáva po dobu 1 roku funkciu I. viceprezidenta.
c) generálneho sekretára, ktorého potvrdzuje za člena RR voľbou GZ SMF.
d) predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF bez hlasovacieho práva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E)
Článok 35
Zasadnutia Riadiacej rady SMF
....
4. Program zasadnutia RR SMF zostavuje prezident v spolupráci s generálnym sekretárom SMF.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F)

Článok 36
Rozhodnutia RR SMF

1.
2.
3.
4.

RR SMF je uznášaniaschopná, ak je prítomných najmenej polovica členov RR SMF.
RR SMF schvaľuje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. Pri rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident SMF.
Hlasovanie člena RR SMF prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.
Je povolené prerokovanie otázok, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na
zasadnutí RR SMF spôsobom “per rollam” (korešpondenčne alebo – elektronicky).
5. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach RR SMF sa vyhotovuje zápisnica. Obsahom zápisnice je predovšetkým:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčná listina,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým
rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal,
f) prípadné stanoviská kontrolóra SMF a odborných orgánov SMF k bodu rokovania, a ak sa od ich stanoviska
RR SMF odchýlila, aj zdôvodnenie rozhodnutia RR SMF,
g) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
6. Rozhodnutia prijaté RR SMF nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ RR SMF nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu RR
SMF nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpis SMF neustanoví inak. Rozhodnutie RR SMF môže zrušiť alebo
zmeniť GZ alebo sama RR SMF z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet revíznej komisie.
7. Rozhodnutia RR SMF nemôžu byť v rozpore s právnym poriadkom, predpismi SMF, predpismi FIM a FIME a
rozhodnutiami GZ SMF.
8. Zápisnica z RR obsahuje schválený program zasadnutia, prezenčnú listinu, rokovací materiál k jednotlivým bodom
rokovania RR, jednotlivé vyjadrenia členov RR a rozhodnutia k prerokovávaným bodom programu RR.
9. Zápisnica zo zasadnutia RR SMF vrátane prijatých rozhodnutí sa zasiela všetkým členom RR SMF najneskôr do 25 dní odo
dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme športu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G)

Článok 39
Valné zhromaždenie disciplíny SMF (VZ SMF)

.......
6. VZ prebieha podľa programu, ktorý navrhuje športová komisia a schvaľuje VZ. Program VZ musí obsahovať schválenie programu
rokovania VZ, voľbu pracovných komisií, správu o činnosti disciplíny za obdobie od posledného VZ, správu o hospodárení
disciplíny od posledného VZ, plán činnosti na nasledujúce obdobie, prípadné zmeny a doplnky športových predpisov príslušnej
disciplíny, voľbu delegátov na GZ SMF a max.2 náhradníkov podľa kľúča delegátov v zmysle čl.28, pričom každú disciplínu
v zmysle stanov SMF musí zastupovať min. 1 športovec a 1 zástupca organizátorských členských klubov. Program VZ musí ďalej
obsahovať prípadnú voľbu viceprezidenta a dvoch členov športovej komisie, správy pracovných komisií, návrh na uznesenie VZ
disciplíny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H)

Článok 47
Prvý viceprezident SMF
1.
2.
3.
4.
4.
5.

CH)

Zastupuje prezidenta ak je tento neprítomný, chorý, bol odvolaný, alebo podal demisiu. V tomto prípade je jeho zodpovednosť a
právomoc definovaná v predchádzajúcom bode.
Dohliada na dodržiavanie Stanov SMF a interných predpisov SMF.
Dohliada na vykonávanie rozhodnutí orgánov SMF.
Koordinuje činnosť disciplín a výborov v spolupráci s viceprezidentmi za disciplíny SMF a predsedami výborov SMF.
Všetky dokumenty podpisovať v zmysle RR odsúhlasenej Internej smernice pre obeh tlačív a financií v SMF.
Môže sa zúčastňovať všetkých zasadaní orgánov SMF, alebo pracovných skupín, ale bez hlasovacieho práva.
Článok 48
Generálny sekretár SMF

1.
2.

Generálny sekretár ( GS) je menovaný RR SMF na návrh prezidenta. a svoju funkciu vykonáva v zmluvnom vzťahu k SMF.
GS je zodpovedný prezidentovi I. viceprezidentovi SMF a ich a jeho prostredníctvom RR za uplatnenie rozhodnutí prijatých
všetkými orgánmi SMF, ako i za činnosť sekretariátu.

.......
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

