ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 30. januára 2011 v Púchove
Prítomní :
Podľa prezenčnej listiny
Program : Uvedený v pozvánkach na GZ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF.
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie GZ SMF.
3. Správa mandátovej komisie GZ SMF.
4. Správa o činnosti SMF za rok 2010.
5. Správa o hospodárení SMF za rok 2010.
6. Správa revíznej komisie SMF.
7. Plán činnosti SMF na rok 2011 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2011.
8. Návrh úpravy stanov a rokovacieho poriadku SMF.
9. Diskusia
10. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
11. 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: Lívia Andová, dlhoročná prekladateľka a spoluorganizátorka podujatí v P.Bystrici, Vladimír Jágrik, jazdec
endura a rely, Vlastimil Havlín, dlhoročný organizátor motocyklových podujatí, člen Zväzarmu a UAMK. Následne
prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF pre EaR p. Petrovi Lazar, ktorý viedol celé GZ SMF . Na úvod
prečítal program rokovania GZ, ktorý prítomní delegáti prijali bez pripomienok.

2. Voľba pracovných komisií ( mandátovej, volebnej a návrhovej)

Predsedajúci predložil plénu na odsúhlasenie návrh zloženia mandátnej komisie: Pavol Sás - predseda, členovia
Jozef Pravda a Barbora Jakubovičová. ; návrh zloženia návrhovej komisie: Josef Bohuslav –predseda, členovia Vladimír
Kothay a Ján Zaťko.
Uvedené návrhy zloženia pracovných komisií boli bez pripomienok odsúhlasené. Po odsúhlasení zloženia mandátovej
komisie predsedajúci vyzval predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu svojej pracovnej komisie.

3. Správa mandátovej komisie

Pavol Sás, ako predseda mandátovej komisie, prečítal správu, v ktorej konštatoval, že na základe overenia prezenčných
listín GZ je z 53 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 41 delegátov, čo predstavuje účasť 77 % ( + 6
hostí). Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlasuje, že generálne zhromaždenie SMF konané dňa 30.01.2011 bolo
uznášania schopné. Dvojtretinová väčšina= 28 hlasov, 50%+1 = 21 hlasov.

4. Správa o činnosti SMF za rok 2010.
Správu o činnosti SMF za rok 2010 predniesol prezident SMF p. Peter Smižík. V správe zhodnotil uplynulý rok 2010
z pohľadu federácie ako celku a po jednotlivých disciplínach, kde vyzdvihol hlavne dosiahnuté výsledky na poli štátnej
reprezentácie. Vo svojom vystúpení ďalej zhodnotil činnosť komisií a výborov SMF, činnosť SMF z oblasti financovania
a hospodárenia a taktiež z oblasti medzinárodnej činnosti a spolupráce s médiami. Po vystúpení prezidenta podali GZ
hodnotiacu správu i jednotliví viceprezidenti za disciplíny. Správa prezidenta SMF je v písomnej forme súčasťou archívnej
zápisnice z GZ SMF.

5. Správa o hospodárení SMF za rok 2010.
Správu hospodárení SMF za rok 2010, ktorú obdržali delegáti v rokovacom materiáli písomne, predniesol generálny
sekretár SMF Mgr. Tatiana Kašlíková. V rámci správy podala prítomným delegátom stručný výklad k systému účtovnej
evidencie finančných prostriedkov SMF. Delegáti GZ prednesenú správu po podaní vysvetľujúcich odpovedí na otázky
v diskusii odsúhlasili . Správa je prílohou archívnej zápisnice. Súčasťou výročnej správy o hospodárení SMF je i správa
nezávislého auditora za rok 2009.

6. Správa revíznej komisie SMF.
Správu revíznej komisie za rok 2010, spolu s návrhom opatrení predniesol predseda revíznej komisie SMF p. Ing. Peter
Turányi. Správa bola jednohlasne prijatá, bez pripomienok a je súčasťou archívnej zápisnice GZ.

7. Plán činnosti SMF na rok 2011 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2010.
Návrh plánu činnosti SMF na rok 2011 predniesol generálny sekretár SMF . Návrh bol súčasťou písomného rokovacieho
materiálu, ktorý obdržali všetci delegáti. Návrh plánu činnosti bol spracovaný riadiacou radou SMF. Predložený návrh
delegáti, po doplnení bodu 13. V rámci uznesenia odsúhlasili .
V druhej časti vystúpenia GS predniesol návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2011 spracovaný riadiacou radou SMF
podľa finančnej bilancie roku 2010. Návrh bol taktiež GZ v rámci uznesenia jednohlasne odsúhlasený.
Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2010 je prílohou zápisnice zo zasadnutia GZ – viď príloha B, C.
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8. Návrh úpravy stanov a rokovacieho rokovacieho poriadku SMF.
Na rokovanie GZ bol predložený len 1 návrh úpravy Stanov SMF. Návrhy na úpravu rokovacieho poriadku neboli ň
predložené. Návrh úpravy stanov v čl.6 predložilo valné zhromaždenie trialu:
Pôvodné znenie článku :
Čl. 6 Práva a povinnosti členov
Všetci držitelia licencie SMF majú rovnaké práva a povinnosti. Práva a povinnosti sú:
právo podieľať sa na činnosti SMF,
právo voliť a byť volený v rámci SMF, ak dosiahol vek 18 rokov,
povinnosť dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, športový poriadok a uznesenia orgánov SMF,
platiť poplatky za licencie v stanovenej výške a termíne,
chrániť záujmy a dobré meno SMF.
Odsúhlasená úprava:
Čl. 6 Práva a povinnosti členov
Všetci držitelia licencie SMF majú rovnaké práva a povinnosti. Práva a povinnosti sú:
právo podieľať sa na činnosti SMF,
právo voliť a byť volený v rámci SMF, ak nedosiahol vek 18 rokov, platí len právo hlasovať a voliť a to
v zastúpení svojim 1 zákonným zástupcom ),
povinnosť dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, športový poriadok a uznesenia orgánov SMF,
platiť poplatky za licencie v stanovenej výške a termíne,
chrániť záujmy a dobré meno SMF.

9. Diskusia
a/

b/
c/

d/

Predsedajúci vyzval prihlásených diskutujúcich, aby predniesli svoje diskusné príspevky v poradí v akom sa do diskusie
písomne prihlásili :
Tatiana Kašlíková – informácia ohľadne večera majstrov SMF za rok 2010, info ohľadne zmeny licencie sponzorskej na
licenciu tímovú, taktiež informovala o petícii SMF za úpravu trestného zákona v §305. GS infomovala GZ o priebehu
bienálneho zasadnutia FIM, kde boli odsúhlasené rozsiahle zmeny štatútu FIM. V zmysle uvedených zmien bude potrebné
pripraviť návrh úpravy stanov SMF – viď uznesenie GZ.
Imrich Puha - poukázal na pohľadávky uvedené v revíznej správe a upozornil na právne možnosti vymáhania
pohľadávok - GS potvrdil, že sekretariát SMF sa pri vymáhaní pohľadávok riadi zákonne platnými predpismi.
Roman Borák – poukázal na nedostatok v príprave GZ, nakoľko nebol rokovací materiál zaslaný delegátom vopred
v písomnej forme. Prezident a GS argumentovali nutnosťou spracovania zúčtovania dotácii z MŠ SR v termíne do
25.01.2011 a s tým spojenými problémami s konečným uzatvorením účtovných dokladov. Z uvedeného dôvodu GZ
odsúhlasilo zvolať v budúcom období GZ až po uzatvorení všetkých dokladov a v časovom predstihu, aby mohol byť
rokovací materiál odoslaný delegátom vopred.
Josef Bohuslav diskutoval na otázku ukončenia spolupráce s agentúrou Pelikán, s ktorou mala SMF zmluvu ohľadne
zabezpečenia podujatí motokrosu. Na diskusný príspevok odpovedal prezident SMF, ktorý poukázal na skutočnosť, že
zmluvu vypovedala agentúra a nie SMF.

13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Predseda návrhovej komisie p. Josef Bohuslav predniesol Správu návrhovej komisie GZ – viď Uznesenie GZ.
Predložený návrh uznesenia GZ bol bez pripomienok jednohlasne prijatý . Správa návrhovej komisie je
súčasťou archívnej zápisnice GZ SMF.

14. Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Peter Lazar poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie Generálneho zhromaždenia SMF za rok 2010.
Púchov 30.01.2011
Zapísala : Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r .
Prílohy : A - Uznesenie GZ
B – Plán činnosti SMF na rok 2011
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2011

Príloha A:

UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 31. januára 2010 v Púchove

I. Generálne zhromaždenie SMF schvaľuje:
a) Správu mandátovej komisie.
b) Správu o činnosti SMF za rok 2010 prednesenú prezidentom SMF Petrom Smižíkom a viceprezidentami za
disciplíny.
c) Majstrov motocyklového športu za rok 2010.
d) Správu o hospodárení SMF za rok 2010.
e) Správu revíznej komisie SMF, spolu s návrhom opatrení.
f) Návrh plánu činnosti SMF na rok 2011.
g) Návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2011.
h) Úpravu čl.6 Stanov SMF podľa odsúhlaseného znenia.
ch) Termín konania GZ za rok 2010 po účtovnom uzatvorení roku 2011.
II. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) Rozšíriť plán činnosti SMF na rok 2011 o bod 13. ktorý bude znieť :
Zahájiť rokovania ohľadne prípravy zákona, ktorý by umožňoval využívanie vojenských priestorov pre motocyklový
šport. T: rok 2011
Z: RR SMF
2) Zvolať GZ SMF za rok 2011 až po skompletizovaní rokovacích materiálov za rok 2011, ktoré musia byť delegátom
odoslané písomne.
T: február-marec 2012
Z: RR SMF
3) Vytvoriť pracovnú skupinu za účelom preštudovania nových Stanov FIM a v náväznosti na znenie týchto stanov
pripraviť návrh úpravy Stanov a Rokovacieho poriadku SMF.
T: jún – december 2011
Z: generálny sekretár a RR SMF
4) Zapracovať pripomienky a návrhy opatrení zo správy revíznej komisie do úloh činnosti sekretariátu a RR SMF.
T: zasadnutie RR SMF za I.Q 2011
Z: generálny sekretár SMF
5) Uskutočniť registráciu upravených Stanov SMF na MV SR .
T: február 2011
Z: generálny sekretár SMF

V Púchove 30.01.2011

Zapísala: Mgr.Tatiana Kašlíková, v.r.

Príloha B:

PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2011
1.

V spolupráci so športovými komisiami zabezpečiť uskutočnenie domácich majstrovských a pohárových podujatí podľa
spracovaného športového kalendára na rok 2011.
Z: RR + ŠK a výbory SMF
T: november 2011

2.

Zabezpečiť naplnenie schváleného rámcového rozpočtu SMF na rok 2011.
Z: RR SMF
T: priebežne rok 2011

3.

Pokračovať v jednaniach so športovo-reklamnými agentúrami a médiami s cieľom zvýšiť propagáciu motocyklového
športu v SR.
Z: prezident a generálny sekretár
T: priebežne rok 2011

4.

Pred zahájením športovej sezóny 2011 uskutočniť seminár usporiadateľov motocyklových podujatí SR ( podľa kalendára
SMF pre sezónu 2011).
Z: Riadiaca rada SMF
T: marec 2011

5.

Minimálne 1 mesiac pred termínom podujatia SMF uzatvoriť s príslušným usporiadateľom zmluvu, resp. poverenie,
ktorého obsahom budú podmienky organizovania jednotlivých podujatí z kalendára SMF 2011.
Z: viceprezidenti SMF v spolupráci s GS
T: priebežne rok 2011

6.

Propagovať činnosť SMF a jej členov vydávaním pravidelných tlačových správ pre média a tieto zverejňovať na
internetovej stránke SMF.
Z: generálny sekretár a viceprezidenti SMF
T: priebežne rok 2011

7.

Pokračovať v propagácii SMF prostredníctvom používania jej symbolov na podujatiach športovej sezóny 2011. Venovať
stálu pozornosť jednotnému oblečeniu tímov a činovníkov SMF.
Z: RR + ŠK SMF
T: priebežne rok 2011

8.

Prostredníctvom ŠK TPM, Plochej dráhy a EaR organizačne spolupracovať s usporiadateľmi MS v motokrose a Plochej
dráhy , ako i Európskeho pohára v country crosse.
Z: sekretariát a príslušné ŠK
T: jún, júl 2011

9.

Prostredníctvom ŠK CPM aktívne spolupracovať so Slovakia Ring Agency, s.r.o. s cieľom zabezpečenia podujatia Alpe
Adria cupu cestných pretekov motocyklov v roku 2011 na okruhu v Orechovej Potôni.
Z: prezident SMF a viceprezident pre CPM
T: máj 2011

10. Do mesiaca marec 2011 pokračovať v podpisovaní petície SMF za úpravu Tresného zákona v §305, ktorá bola vyhlásená
v novembri 2010. Následne uskutočniť odovzdanie petície na príslušných štátnych orgánoch a uskutočniť rokovania
ohľadne realizácie požiadaviek z petície.
Z: prezident SMF a GS
T: marec 2011 a následne jún 2011
11.

Uskutočniť rokovanie s MO SR ohľadne spolupráce pri využívaní vojenských priestorov na uskutočnenie športových
motocyklových podujatí.
Z: prezident SMF
T: apríl 2011

12. Skvalitniť prácu v oblasti štátnej reprezentácie vo všetkých disciplínach SMF.
Z: RR SMF
T: priebežne rok 2011
13. Zahájiť rokovania ohľadne prípravy zákona, ktorý by umožňoval využívanie vojenských priestorov pre motocyklový
šport. T: rok 2011
Z: RR SMF

Príloha C:

RÁMCOVÝ ROZPOČET SMF NA ROK 2011

Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný a odsúhlasený s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a s ohľadom
na úlohy plánu činnosti SMF na rok 2011:








Štátna reprezentácia z MŠ
Štátna reprezentácia od rekl. partnerov
Činnosť SMF
Príprava talentovanej mládeže
Hospodárska činnosť
Reprezentačné a propagačné účely

EUR
47 360,–
17 000,–
80 810,–
13 740,–
13 550,–
7 625,–

SPOLU:

180 085,–

