SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA - PLOCHÁ DRÁHA
SLOVAK MOTORCYCLING FEDERATION – TRACK RACING

Zápisnica
Dátum : 26.2.2013 18:30hod

Zasadnutie ŠK začal a viedol viceprezident pre PD, Jakub Zliechovec. Privítal všetkých
prítomných a začal zasadanie ŠK.
1) Viceprezident vymenoval ďaľších členov ŠK PD. Stali sa nimi : Mgr. Martin Búri, Viliam
Muller, Ján Cerovský a Roman Thonhauser.
2) Za SC ZC prezentoval prípravu sezóny Martin Búri, za AMK PD Peter Štefánik. SC ZC
pripravuje 8 medzinárodných podujatí vrátane FIM a FIM Europe podujatia. AMK PD
plánuje zorganizovať jubilejný 50. ročník Zlatej prilby SNP. Prípravy u oboch klubov už
začali.
3) Viceprezident informoval členov ŠK o situácii s dotáciami z MŠ SR.
4) Viceprezident informoval o dotácii z MŠ účelovo viazanej na talentovanú mládež. Dotáciu
1200,- EUR navrhol použiť na zakúpenie staršieho plochodrážneho motocykla. O tomto
návrhu dal hlasovať : 7 za , 0 proti.
5) Viceprezident informoval o nutnosti uzatvorenia zmlúv medzi SMF a organizátorským
klubom na každé organizované podujatie. Poveril tým za AMK PD Petra Štefánika a za
SC ZC Martina Búriho.
Viceprezident prečítal nové návrhy na zmeny systému potvrďovania ZU. Všetci prítomný
súhlasili.
6) Od tohto momentu debata nabrala na obrátkach a diskutovalo sa o forme spolupráce
medzi AMK a SC. Zo strany SC bola opísaná vízia, akou by sa mohla spolupráca do
budúcna poberať. Nakoľko staré štruktúry avizujú odchod z vedúcich pozícií AMK, otvára
sa tak cesta ku zhode medzi AMK a SC. Podľa SC by sa mohli kluby zjednotiť čo sa
činnosti týka, pričom ZP SNP by bola usporiadavaná stále pod hlavičkou AMK, ale
v súčinnosti s SC. Rovnako aj podujatia organizované SC by boli v spolupráci s členmi
AMK. Užívali by sa jedny spoločné priestory, dostávala jedna dotácia na činnosť od
mesta a podobne.
7) Už avizovaná spolupráca by mala byť viditeľná aj pri rekonštrukcii trate. Martin Búri
objasnil situáciu a plán rekonštrukcie mantinelov. Mantinely sú už zakúpené
a uskladnené v Mestskom podniku služieb v Žarnovici. V závistlosti na počasí sa začne
s prácami čo najskôr. Peter Štefánik za AMK prisľúbil účasť členov AMK na brigádach.
8) Viceprezident objasnil situáciu z vlaňajška, za akých podmienok boli poskytnuté
nafukovacie mantinely pre AMK. Stretol sa však s veľkým odporom členov SC Žarnovica,
ktorý mali výhrady k podmienkam prenájmu. Viceprezident informoval aj o neprípustnom
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správaní sa členov AMK k členom SC, ako aj k samotnému viceprezidentovi. Po
objasnení týchto nedorozumení bola zo strany SC navrhnutá konkrétna suma – 1000,EUR za jednodňový prenájom s kompletnými službami okolo ich použitia. Bolo
spomenuté, že bežná cena za prenájom takýchto nafukovacích mantinelov sa pohybuje
okolo 4000,-EUR, Martin Búri podotkol, že nie je snahou SC zarábať na ich prenájme,
ale okrem toho, že ich zakúpenie bolo nákladné, tak aj ich údržba nie je lacná. Niekoľko
kusov potrebuje repasáciu, niekoľko ich je potrebné dokúpiť. Peter Štefánik bude tlmočiť
požiadavku vedeniu AMK a bude uzatvorená prípadná dohoda v čo najkratšom čase.
Viceprezident ešte podotkol, ze ZP SNP je tento rok zapísaná aj v kalendári FIM a musí
sa tak riadiť pravidlami FIM, kde sú nafukovacie mantinely povinné. Taktiež sú povinné aj
na všetkých ostatných podujatiach organizovaných pod hlavičkou SMF.
9) Bola položená otázka Petrovi Štefánikovi o účasti slovenských jazdcov na jubilejnej ZP
SNP. Posledné dva roky fungovala medzi AMK a klubovými jazdcami SC veľmi
obmädzená komunikácia, ktorá viedla až k neúčasti Slovenského jazdca na ZP SNP
v roku 2011. takýmto situáciám je potrebné predísť a dohodnúť účasť Jána Mesiarika
a Jána Halabrína dopredu za presne stanovených podmienok. Peter Štefánik s týmto
súhlasil a bude toto riešiť s vedením AMK.
10) V bode rôzne prebehli ešte malé dozvuky diskusie o spolupráci a viceprezident
poďakoval zúčastneným za účasť.

V Žarnovici dňa : 27.2.2013

Vypracoval :

Ing. Jakub Zliechovec
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