GZ SMF za rok 2018 – Púchov 28. mája 2019

7. PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2019

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 2019. 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 2019 vo všetkých disciplínach venovať zvýšenú pozornosť príprave a podpore talentovanej mládeže. V danej
súvislosti spustiť podporný program financovania aktivít vedúcich k podpore rozvoja mládežníckych aktivít SMF.

4.

V spolupráci so športovými komisiami a členskými klubmi SMF zabezpečiť uskutočnenie podujatí FIM a FIM Európa
pridelených pre Slovensko v roku 2019.

5.

V súvislosti s novým zákonom č. 01/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov uskutočniť seminár pre organizátorov podujatí SMF a podľa záujmu i tretí cyklus školenie
hlavných usporiadateľov (HU) a bezpečnostných manažérov (BM) motocyklových podujatí.

6.

V súčinnosti s MŠVVaŠ SR a v súvislosti s ustanoveniami zákona o športe pokračovať v postupnom napĺňaní
informačného systému športu.

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. Zabezpečiť propagáciu činnosti SMF a jej členov vydávaním pravidelných tlačových správ pre média a tieto
zverejňovať na internetovej stránke SMF.
10. 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.
11. Spolupracovať s poverenými organizátormi významných medzinárodných motocyklových podujatí pri zabezpečení ich
priebehu vzhľadom na športovú zodpovednosť SMF voči FIM a FIM Európa.
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7. NÁVRH RÁMCOVÉHO ROZPOČTU SMF 2019
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 2018 a z aktuálnej výšky
štátnych dotácii ku dňu GZ SMF.

Príjem:
• Štátne dotácie
• Dotácia FIM 2019
• Licencie, manip.poplatky a poistky
• Príjem z 2% dane
• ŠR od reklamných partnerov
• Hospodárska činnosť
SPOLU:

Výdaj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ŠR a činnosť 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:

EUR
162.299
10.836
49.800
6.000
8.000
15.000
251.935

55.000
5.000
15.000
24.345
4.000
35.000
1.000
2.740
5.000
65.500
3.000
7.150
5.000
5.300
2.000
3.000
13.900
251.935

