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NÁVRH ÚPRAVY STANOV SMF

Predkladáme na prerokovanie návrh úpravy Stanov SMF – všetky návrhy úprav sú v súlade so zákonom
o športe:
A)

Článok 22
Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SMF a orgánov ich členov

.........................
13.

Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov SMF je upravená nasledovne:
a) Riadiaca rada a prezident zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
b) kontrolór, revízna komisia, zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
c) generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a Riadiacej rade SMF,
d) športové komisie prostredníctvom viceprezidentov SMF za disciplíny a predsedovia výborov SMF zodpovedajú RR SMF,
e) ostatné panely a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.

NOVÉ ZNENIE - doplnenie bodu 13. Článku 22 Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SMF a orgánov ich členov –
chýbajúca zodpovednosť I. viceprezidenta:
..............
13. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov SMF je upravená nasledovne:
f) Riadiaca rada a prezident zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
g) kontrolór, revízna komisia, zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
h) I. viceprezident, generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a Riadiacej rade SMF,
i) športové komisie prostredníctvom viceprezidentov SMF za disciplíny a predsedovia výborov SMF zodpovedajú RR SMF,
j) ostatné panely a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B)

Článok 24
Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

1. 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 povinní 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.
NOVÉ ZNENIE bodu 1 článku 24 Konflikt záujmov a nezlúčitelnosť funkcií – úprava znenia textu:
1.

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 povinní do 3 pracovných dní z predchádzajúcej volenej funkcie odstúpiť a to písomne na sekretariát SMF.
Uvedené sa nevzťahuje na funkciu I. viceprezidenta a taktiež 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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C)
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. 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. Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom
hlasov. Voľba prvého viceprezidenta sa uskutoční na Generálnom zhromaždení.
..........................
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NOVÉ ZNENIE bodu 2 článku 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. 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. . Zvolený bude kandidát s najvyšším
počtom hlasov. Voľba prvého viceprezidenta sa uskutoční na Generálnom zhromaždení.

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

D)

Článok 27
Generálne zhromaždenie SMF (GZ)

Generálne zhromaždenie (GZ) SMF je najvyšším zastupiteľským orgánom SMF.
Generálne zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
Riadne Generálne zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Zvoláva ho na základe rozhodnutia Riadiacej rady
sekretariát SMF písomne minimálne 10 dní vopred, pričom písomná pozvánka obsahuje dátum, miesto, čas, miesto konania
a program GZ. Súčasne musia byť tieto informácie zverejnené na webovom sídle SMF.
......................
1.
2.
3.

NOVÉ ZNENIE bodu 3 článku 27 generálne zhromaždenie SMF (GZ) – návrh úpravy v súvislosti s nejasným deklarovaním
odolania pozvánky a materiálov na GZ SMF – zosúladenie so zákonom o športe.
1. Generálne zhromaždenie (GZ) SMF je najvyšším zastupiteľským orgánom SMF.
2. Generálne zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
3. Riadne Generálne zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Zvoláva ho na základe rozhodnutia Riadiacej rady
sekretariát SMF písomne minimálne 10 dní vopred, pričom písomná pozvánka, obsahujúca dátum, miesto, čas, miesto konania
a program GZ je odoslaná spolu s podkladmi na zasadnutie GZ. Súčasne musia byť tieto informácie zverejnené na webovom sídle
SMF.
......................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E)

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

.....................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riadiaca rada SMF je najvyšším výkonným orgánom SMF pre riadenie motocyklového športu.
Riadiaca rada SMF riadi SMF v čase medzi dvoma GZ v súlade s uznesením GZ.
RR SMF sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.
RR SMF sa k rokovaniu schádza najmenej jedenkrát za štvrťrok, alebo v mimoriadnych prípadoch.
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).
Uznesenia RR sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.
Riadiaca rada SMF je zložená z:
a) prezidenta 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.

.....................
NOVÉ ZNENIE bodu 7 článku 33 Riadiaca rada SMF (RR SMF) a jej zloženie

...................
7. Riadiaca rada SMF je zložená z:
b) prezidenta 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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F)

Článok 41
Športová komisia SMF (ŠK)
1.
2.
3.
4.
5.

Športová komisia (ŠK) je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti disciplíny v období medzi konaním valných
zhromaždení. Za svoju činnosť sa zodpovedá VZ disciplíny a RR SMF.
Športová komisia sa skladá z minimálne 3 členov, špecialistov v danej disciplíne.
Viceprezident pre danú disciplínu je volený na VZ a tým získava mandát člena RR SMF, ktorý musí byť potvrdený voľbou na
GZ SMF.
VZ volí aj 2 členov komisie a ostatných členov komisie, vrátane svojho zástupcu, podľa svojho uváženia, menuje viceprezident
pre danú disciplínu a dáva na vedomie RR. Na svoje zasadnutia môže komisia prizvať ďalších členov SMF s hlasom poradným.
Disciplíny pre športové komisie:
a) Cestné preteky motocyklov
CPM
b) Motokros
MX
c) Bodovacie súťaže motocyklov
TRIAL
d) Enduro a rely
EaR
e) Plochá dráha
PD
f) Športová mototuristika
ŠMT

6. Športové komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok polrok. Na prijatie rozhodnutia musí byt'
zasadanie zvolané písomne najmenej 5 dní vopred, ak nie je na predchádzajúcom zasadaní komisie dohodnuté inak. Zasadnutiu
musí predsedať viceprezident pre danú disciplínu alebo jeho zástupca. Zasadania sú neverejné. Ak sa bod rokovania týka
niektorého člena, musí mu ŠK umožniť účasť na zasadaní k danému bodu a vysloviť svoj názor. Zasadaní ŠK sa môžu zúčastniť
len členovia komisie, určení členovia s hlasom poradným, členovia RR.
7. Je povolené prerokovanie otázok, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci osobne na
zasadnutí ŠK SMF spôsobom “per rollam” (korešpondenčne alebo – elektronicky), v zmysle internej smernice SMF.

