ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 31. marca 2012 v Považskej Bystrici
Prítomní :
Podľa prezenčnej listiny
Program : Uvedený v pozvánkach na GZ
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF
2. Voľba pracovných komisií /mandátovej, volebnej a návrhovej /
3. Správa mandátovej komisie GZ SMF
4. Správa o činnosti SMF za rok 2011
5. Správa o hospodárení SMF za rok 2011
6. Správa revíznej komisie SMF.
7. Plán činnosti SMF na rok 2012 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2012
8. Návrh úpravy stanov a rokovacieho poriadku SMF
9. Voľba prezidenta SMF a členov revíznej komisie SMF
10. Prestávka
11. Diskusia
12. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
13. 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: p.Riho, sponzor a bývalý činovník v disciplíne motokros a p. Bolebruchová z disciplíny enduro
a rely. Následne prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF pre EaR p. Petrovi Lazar, ktorý bol Riadiacou
radou poverený vedením GZ SMF . Na úvod predsedajúci prečítal program rokovania GZ, ktorý prítomní delegáti
prijali bez pripomienok.

2. Voľba pracovných komisií ( mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil plénu na odsúhlasenie návrhy zloženia pracovných komisií, ktoré prítomní delegáti odsúhlasili
bez pripomienok:
Mandátová komisia: Tibor Uher predseda a členovia Vladimír Kothay a Peter Vranák,
Volebná komisia: Ing. Juraj Belanský predseda a členovia Vladimír Preis a Barobora Jakubovičová,
Návrhová komisia: Ing. Peter Radoczi predseda a členovia Josef Bohuslav a Martin Búri
Po odsúhlasení zloženia mandátovej komisie predsedajúci vyzval predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu
svojej pracovnej komisie.

3. Správa mandátovej komisie
Tibor Uher, ako predseda mandátovej komisie, prečítal správu, v ktorej konštatoval, že na základe overenia prezenčnej
listiny GZ SMF je z 59 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 37 delegátov, čo predstavuje účasť 61 %
( + 2 hostia). Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlásila, že generálne zhromaždenie SMF konané dňa
31.03.2012 bolo uznášania schopné. Dvojtretinová väčšina= 25 hlasov, 50%+1 = 19 hlasov.

4. Správa o činnosti SMF za rok 2011.
Správu o činnosti SMF za rok 2011 v nadstavbovej časti predniesol prezident SMF p. Peter Smižík. V správe zhodnotil
uplynulý rok 2011 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 2011.
Správu hospodárení SMF za rok 2011, 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. V závere vystúpenia generálny sekretár
predniesol prítomným delegátom správu o činnosti sekretariátu SMF, ktorého činnosť je úzko spätá s hospodárením
federácie a na ktorý je v poslednom období vyvíjaný čím ďalej vyšší tlak čo sa týka objemu práce a hlavne jeho
účelovosti. V správe presne definovala rozsah práce sekretariátu bez činnosti ktorého nie je možné zabezpečiť chod
SMF. GZ SMF prednesenú správu berie na vedomie.

6. Správa revíznej komisie SMF.
Správu revíznej komisie za rok 2011, 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 2012 a návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2012.
Návrh plánu činnosti SMF na rok 2012 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 bez pripomienok odsúhlasili .
V druhej časti vystúpenia GS predniesol návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2012 spracovaný riadiacou radou SMF
podľa finančnej bilancie roku 2011. Návrh bol taktiež GZ v rámci uznesenia jednohlasne odsúhlasený.
Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2012 je prílohou zápisnice zo zasadnutia GZ – viď príloha B, C.

8. Návrh úpravy stanov a rokovacieho rokovacieho poriadku SMF.
Na rokovanie GZ bol Riadiacou radou predložený návrh komisie mototuristiky:
Doplniť § 15 Disciplíny pre športové komisie o športovú mototuristiku :
Pôvodné znenie §15 RP :
§ - 15 Disciplíny pre športové komisie:
Cestné preteky motocyklov
Teréne preteky motocyklov a snežné skútre
Bodovacie súťaže motocyklov
Enduro a terénne rely
Preteky na plochej dráhe

CPM
TPM - Motokros
TRIAL
EaR
PPD

Návrh úpravy §15 RP:
§ - 15 Disciplíny pre športové komisie:
Cestné preteky motocyklov
Teréne preteky motocyklov a snežné skútre
Bodovacie súťaže motocyklov
Enduro a terénne rely
Preteky na plochej dráhe
Športová mototuristika

CPM
TPM - Motokros
TRIAL
EaR
PPD
ŠMT

Následne sa navrhuje vypustiť §19 Mototuristika - mototuristika bude mať všetky kompetencie ako iná disciplína SMF.
§ - 19 Mototuristika
Študuje a koordinuje všetky možnosti vytvárania špeciálnych služieb pre motocyklových turistov a
rozvoj cestného motocyklizmu ako zákonného spôsobu rekreácie a dopravy. Organizačne riadí
turistické zrazy vozidiel s národnými a medzinárodnými spoločnosťami aktívnymi v tejto oblasti.
Organizuje a riadi disciplínu motocyklových šprintov, z ktorých vyhlasuje majstrov Slovenska. Ich
najvyšším orgánom je VZ, ktoré má všetky právomoci ako VZ športových disciplín, s výnimkou voľby
delegátov na GZ. Medzi zasadaniami VZ je najvyšším orgánom komisia mototuristiky. Kompetencie,
zloženie a organizačné zaradenie komisie mototuristiky sa riadi zhodne podľa § 15,16,17 Rok.
poriadku, ako pri športových komisiách.
Na základe vypustenia §19 dochádza k prečíslovaniu následných paragrafov Rokovacieho pozadku, t.j. RP končí § 46 a
nie § 47 ako do teraz.
GZ SMF predložený návrh po krátkej diskusii odsúhlasila v pomere hlasov 36 za , 1 proti.

9. Voľba prezidenta a členov 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 predložila GZ návrh kandidatúry Petra Smižíka. Uvedenú kandidatúru podporili všetky disciplíny SMF v rámci VZ
v závere roka 2011. Za kandidátov na uvoľnené dve miesta v revíznej komisii SMF RR navrhla Ing. Branislava Belluša
a Mgr. Imricha Puhu. Predsedajúci po predniesol kandidatúr vyzval prítomných k uskutočneniu aktu tajnej voľby
prostredníctvom obdržaných volebných lístkov.

10. Prestávka
Predsedajúci po skončení aktu volieb vyzval volebnú komisiu k sčítaniu hlasov a 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:
a) pre voľbu prezidenta SMF bolo odovzdaných 37 platných hlasovacích lístkov. Na základe súčtu hlasov sa
prezidentom SMF na obdobie 21012-2014 stáva p.peter Smižík v pomere hlasov 33 za a 4 proti.
b) pre voľbu dvoch členov revíznej komisie SMF bolo odovzdaných celkom 37 platných hlasovacích lístkov, na základe
sčítania hlasov sa členmi RK SMF na obdobie 2012-214 stávajú: Ing.Branislav Belluš 37 za, Mgr.Imrich Puha 37 za.

12. Diskusia
Predsedajúci vyzval prihlásených diskutujúcich, aby predniesli svoje diskusné príspevky v poradí v akom sa do
diskusie písomne prihlásili :
a/ Tatiana Kašlíková – informácia ohľadne zrušenia seriálu MM SR quad a ohľadne nových environmentálnych
podložiek, ktorých nákup SMF v týchto dňoch zabezpečuje a taktiež informácie ohľadne komplikovanej situácie
v ČR v súvislosti so vznikom novej federácie,
b/ Miroslav Ševela – nastolil problematiku organizovania sústredení pre reprezentáciu, poukázal na slabú činnosť ŠK EaR
v danej oblasti
c/ Tibor Uher – otvoril otázku tzv. čierneho preteku – oficiálne preteky len s licenciami – zamedzili by sme tým
zneužívaniu licencii delegovaných činovníkov a zabránilo by sa jazdcom zúčastňovať sa takýchto pretekov, SMF je
jediná autorita pre motocyklový šport, navrhol spracovať koncept čierneho preteku – presne zadefinovať a definovať čo
sa stane tým, ktorí sa takého preteku zúčastnia, resp. poukáať na takého podujatia št. orgány. Po diskusii sa GZ
uznieslo, aby sa problematikou ďalej zaoberala RR SMF.

13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Predseda návrhovej komisie Ing. Peter Radoczi predniesol Správu návrhovej komisie GZ – viď Uznesenie GZ príloha
A zápisnice.
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 odovzdal záverečné slovo prezidentovi SMF p. Petrovi Smižíkovi, ktorý poďakoval za dôveru a krýtkym príhovorom
ukončil zasadnutie Generálneho zhromaždenia SMF za rok 2011.
Považská Bystrica 31.03.2012
Zapísala : Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r .

Prílohy : A - Uznesenie GZ SMF 2011
B – Plán činnosti SMF na rok 2012
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2012

Príloha A:

UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 31. marca 2012 v Púchove

I. Generálne zhromaždenia SMF berie na vedomie:
a) Správu mandátovej komisie
b) Správu o činnosti sekretariátu SMF
II. Generálne zhromaždenie SMF schvaľuje:
a) Správu o činnosti SMF za rok 2011 prednesenú prezidentom SMF Petrom Smižíkom a viceprezidentami za
disciplíny.
b) Správu o hospodárení SMF za rok 2011
c) Správu revíznej komisie SMF, spolu s návrhom opatrení.
f) Návrh plánu činnosti SMF na rok 2012.
g) Návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2012.
h) Mandát zvoleného prezidenta SMF p. Petra Smižíka na obdobie rokov 2012 – 2014.
ch) Mandát 2 členov revíznej komisie SMF pp. Ing.Branislava Belluša a Mgr.Imricha Puhu na obdobie rokov
2012 - 2014.
i) Úpravu rokovacieho poriadku SMF : § 15 úprava a vypustenie §19 a následne prečíslovanie paragrafov RP.

II. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) Športové komisie SMF pripraviť návrh riešenia spoločných tréningov a sústredení pre reprezentačných jazdcov
a prípadných ďalších záujemcov z jazdcov. Do uvedeného procesu zaangažovať bývalých jazdcov.
Z: ŠK SMF
T: rok 2012
2) Vypracovať internú smernicu pre definovanie tzv. čiernych motocyklových pretekov.
Z: RR SMF
T: zasadnutie za I.Q 2012

V Považskej Bystrici 31.03.2012

Zapísala: Mgr.Tatiana Kašlíková, v.r.

Príloha B:

PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2012

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 2012.
2.

Pre zachovanie funkčnosti SMF zabezpečiť činnosť orgánov, komisií a sekretariátu zväzu a to
pri zohľadnení úsporných opatrení odsúhlasených riadiacou radou SMF v roku 2011.

3. V spolupráci so športovými komisiami a členskými klubmi SMF zabezpečiť uskutočnenie podujatí FIM
a UEM pridelených pre Slovensko v roku 2012.
4. Na základe získanej akreditácie zahájiť vzdelávaciu činnosť SMF v oblasti výchovy odborníkov
v motocyklovom športe.
5. V spolupráci so ŠK pripraviť sústredenia pre seniorskú a juniorskú reprezentáciu v jednotlivých
disciplínach.
6. V rámci reprezentácie zabezpečiť účasť reprezentačných jazdcov na podujatiach FIM a UEM podľa
schváleného plánu účasti jednotlivých disciplín SMF.
7. Zabezpečiť účasť reprezentačného juniorského tímu na medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaži
v Nemecku.
8. Zahájiť prípravu publikácie mapujúcej históriu Slovenskej motocyklovej federácie od roku
1993, ktorú plánujeme vydať v roku 2013/2014 pri príležitosti 20 výročia založenia SMF.
9.

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

10. Zabezpečiť propagáciu činnosti SMF a jej členov vydávaním pravidelných tlačových správ pre média a tieto
zverejňovať na internetovej stránke SMF.
11. 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 UEM.
12. Minimálne 1 mesiac pred termínom podujatia príslušné ŠK SMF musia uzatvoriť s príslušným
usporiadateľom zmluvu, resp. poverenie, ktorého obsahom budú podmienky organizovania
jednotlivých podujatí z kalendára SMF 2012.

Príloha C:

RÁMCOVÝ ROZPOČET SMF NA ROK 2012

Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný 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
40 000,–
17 000,–
61 430,–
10 000,–
10 550,–
5 500,–

SPOLU:

144 480,–

