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Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
IČO:
SK NACE:
Sídlo organizácie:
Kontaktné údaje:
Web a e–mail:

Slovenská motocyklová federácia – SMF
občianske združenie
Dr. Peter Smižík, Mgr. Tatiana Kašlíková
308 13 883
94.99.2
Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica
tel. +421 42 4260332, 0903 695 835
www.smf.sk , smf@smf.sk

SMF a jej činnosť v roku 2017
Rok 2018 je 25-tym rokom existencie Slovenskej motocyklovej federácie. V roku 1993 sa začala písať
história samostatnej motocyklovej federácie, nezávislej od iných subjektov na Slovensku a v Čechách.
Slovenská motocyklová federácia (SMF) je jedinou samostatnou a nezávislou organizáciou združujúcou
záujemcov o motocykle, motocyklový šport a mototuristiku s pôsobnosťou na území Slovenskej Republiky. Náplňou činnosti SMF je hlavne zabezpečovať rozvoj, organizáciu a úspešný priebeh činností súvisiacich s motocyklovým športom, mototuristikou a záujmovou činnosťou v pôsobnosti SMF. SMF je uznaným národným športovým zväzom pre motocyklový šport v SR.
Hlavnými úloha SMF je o. i. zastupovanie slovenskej motocyklistiky na medzinárodnej úrovni, vydávanie
národných a medzinárodných športových poriadkov, zabezpečovanie úloh štátnej športovej reprezentácie, registrácia jazdcov, členov a činovníkov motocyklového športu, zostavovanie a zverejňovanie športových kalendárov, riadiaca činnosť na jednotlivými športovými podujatiami, pedagogicko-metodická
činnosť atď.
Veľmi dôležitou oblasťou činnosti SMF je zastupovanie slovenského motocyklového športu na medzinárodnej úrovni, vydávanie národných a medzinárodných športových poriadkov, nominácia štátnej reprezentácie v jednotlivých disciplínach, registrácia pretekárov, členov a činovníkov motocyklového športu,
zostavovanie a zverejňovanie športových kalendárov, riadiaca činnosť pri organizácii jednotlivých motocyklových – športových podujatí. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti SMF z hľadiska pedagogickovýchovného je zabezpečovanie prípravy detí a mládeže v jednotlivých športových disciplínach.
Športová činnosť SMF je organizovaná v rámci disciplín a riadená ich športovými komisiami. SMF v rámci
svoje štruktúry združuje šesť športových disciplín :
1. Cestné preteky motocyklov (CPM) – pod ktoré spadá i subkomisia vintage CPM
2. Motokros (MX) – pod ktorý organizačne spadá o quadcross a supermoto,
3. Bodovacie súťaže motocyklov TRIAL,
4. Enduro a rallye (EaR),
5. Preteky na plochej dráhe (PD),
6. Športová mototuristika a šprint (ŠMT)
Športová mototuristika okrem zabezpečovania súťaže šprintov sa zaoberá i štúdiom a koordináciou
možnosti špeciálnych služieb v oblasti cestného motocyklizmu ako zákonného spôsobu rekreácie
a dopravy.
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Na dodržiavanie národných športových pravidiel, predpisov FIM ( medzinárodná motocyklová federácia
v SMF dohliadajú štyri odborné výbory:
1.
2.
3.
4.

Lekársky a antidopingový výbor SMF
Technický výbor SMF
Environmentálny výbor SMF
Disciplinárny a arbitrážny výbor SMF

V nedávnej histórii získala SMF, v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. štatút Národného športového
zväzu, čo jej dáva veľa výhod, no k mnohému ju aj zaväzuje. Tou hlavnou výhodou je priame napojenie
Ministerstva školstva, vedy a výskumu a tým aj nárok na každoročné získavanie príspevku na činnosť zo
štátneho rozpočtu. Táto výhoda je však podmienená plnou akceptáciou Zákona o športe, množstvom
administratívnych úkonov, ktoré vedú ku stransparentneniu ich využívania, ako aj k usmerneniu, na čo
treba tieto prostriedky využiť. V mesiaci marec 2017 SMF na svojom vrcholnom Generálnom zhromaždení zapracovala schválila zmeny vo svojich stanovách v zmysle novelizácie vyššie uvedeného zákona
č.440/2015 a v zmysle potrieb praxe a činnosti SMF. Schválená úprava stanov SMF je súčasťou archívnej
zápisnice zo zasadnutia generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 11.3.2017 a je taktiež uverejnená na
web stránke SMF. Na uvedenom zasadnutí vrcholného orgánu SMF bol zvolený za predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho výboru SMF p. Mgr. Imricha Puchu a to na obdobie rokov 2017-2020. Taktiež na
GZ SMF v roku 2017 bola doplnená revízna komisia SMF o nového člena, ktorým sa na obdobie rokov
2017-2021 stala Ing. Agáta Baginová. Obdobne ako v roku 2016 i v roku 2017 sme spracovávali materiál
pre predloženie žiadosti o dotácie na nasledujúce obdobie. predsedu DaAV SMF p. Mgr. Imricha Puchu (
2017-2020) a člena revíznej komisie SMF Ing. Agáta Baginová (2017-2021). Okrem aplikácie nového zákona o športe a jeho novelizácie sme v roku 2017 pripravovali i podklady pre naplnenie nového informačného systému v športe, ktoré ministerstvo malo spustiť ešte v roku 2016, ale pre technické problémy sa spustenie neustále odkladalo, avšak podklady a zdrojové zoznamy sme priebežne spracovávali po
celý rok 2017. Z uvedeného vyplýva, že i rok 2017 bol pre SMF veľmi náročný ako po organizačnej, finančnej i športovej časti.
V sezóne 2017 mala SMF 12087 členov a vystavených bolo 1279 licencii SMF. Oproti roku 2016 je to
nárast o 200 členov. V pôsobnosti SMF pracovalo 92 klubov. Do kalendára SMF pre rok 2017 bolo zaradených 81 majstrovských a pohárových podujatí, z ktorých 2 podujatia sa neuskutočnili, boli zrušené zo
strany organizujúceho klubu. Každá zo šiestich disciplín SMF mala v roku 2017 min. dva seriáli podujatí
majstrovstiev, resp. medzinárodných majstrovstiev SR, pričom seriál musí byť zložený z min. štyroch
podujatí. Okrem majstrovských podujatí SMF každoročne zabezpečuje i podujatia slovenských pohárov,
Pohárov SMF a regionálnych pohárov.
Okrem uvedených majstrovských a pohárových podujatí boli do kalendára sezóny 2017 zaradené i 2
voľné podujatia a jeden moto zraz Sveta motocyklov na Zemplínskej Šírave.
V roku 2017 nedošlo k zásadným zmenám v organizačnej a riadiacej štruktúre SMF. 9-členná Riadiaca
rada SMF, ako výkonný orgán organizácie, riadila a usmerňovala činnosť federácie. Počas roka 2017 sa
zišla 4-krát s takmer 100 % účasťou.
V oblasti medzinárodných aktivít si SMF aj v roku 2017 plnila svoju funkciu danú stanovami a to zastupovať slovenských motocyklových športovcov v štruktúrach medzinárodných motocyklových organizácii,
ktorých je SMF členom a to medzinárodnej motocyklovej federácie FIM, kontinentálnej motocyklovej
federácia FIM Európa, motocyklovej asociácie Alpe Adria a motocyklovej asociácie krajín strednej Európy MACEC. Zástupcovia SMF v uvedených medzinárodných štruktúrach:
FIM: Ing. Peter Radoczi PhD., technická komisia; MUDr. Adreas Jusko, lekársky výbor;
FIME: Ing. Pavol Sás, komisia enduro a rally, Peter Baláž –komisia vintage, Tomáš Pavlovčík – komisia
motokrosu, Ing. Pavol Šinský, environmentálna komisia, Ing. Jakub Zliechovec - komisia plochej dráhy;
Alpe Adria: Miloš Baláž, Ing. Pavol Sás;
3

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017
MACEC: Ing. Jakub Zliechovec
Narastajúci počet pridelených významných športových podujatí potvrdzuje fakt, že sme naďalej platnými
a aktívnymi členmi FIM, FIME, ako aj medzinárodných regionálnych štruktúr Alpe Adria a MACEC. V
medzinárodných motocyklových štruktúrach sme aktívnymi a platnými členmi, plníme si všetky finančné,
informačné a organizačné povinnosti. V roku 2017 sme organizačne zastrešovali dve majstrovstvá sveta
(MS endurance a MS GP speedway), dve majstrovstvá Európy (ME enduro a ME speedway dvojíc).

Medzinárodné športové aktivity a výsledky 2017
SMF v roku 2017 zabezpečoval úlohy štátnej športovej reprezentácie vo všetkých šiestich disciplínach
motocyklového športu. V cestných pretekoch motocyklov (CPM) športová komisia zamerala svoju činnosť v oblasti ŠR na účasť jazdcov v seriáli Alpe Adria. V disciplíne CPM je potrebné v roku 2017 opätovne vyzdvihnúť účasť mladého jazdca Michala Búlika v kompletnom španielskom seriáli MOTO4, ktorý
má vysokú športovú i prestížnu úroveň. Jaroslav Černý sa zúčastnil podujatí majstrovstiev sveta endurance za Team LRP Poland. Slovenský maco Racing team sa opätovne úspešne zúčastnil seriálu MS endurance, kde vo svojej triede obsadil krásne 6.miesto. V seriáli MS endurance sme mali ešte jeden tím
Extéria Racing team, ktorý obsadil v konečnom hodnotení 41.miesto.
Jedna z najpočetnejších disciplín motokros (MX) v roku 2017 zabezpečovala štart motokrosových jazdcov
v majstrovstvách Európy tried EMX85, EMX250 a taktiež v majstrovstvách Európy štvorkoliek – quad.
Okrem toho sa národný tím zúčastnil majstrovstiev sveta v motokrose družstiev, tzv. motokros národov,
kde tím štartoval v zložení Tomáš Kohút, Tomáš Šimko a Richard Šikyňa a v silnej konkurencii 35-toch
krajín sveta obsadil kvalifikačné 19.miesto. Po viac ročnej prestávke sme mali v roku 2017 svoje zastúpenie i na MS v quad crosse tímov, kde tím v zložení Adam Crman, Andrej Hrčka a Michal Farkašovský obsadil 16.miesto.
Disciplína trial v roku 2017 zabezpečovala v oblasti štátnej reprezentácie účasť v majstrovstvách Európy,
kde Vladimír Kothay obsadil v konečnom hodnotené seriálu ME triedy supersenior tretie miesto.
V sezóne 2017 športová komisia trialu SMF zamerala svoju činnosť na výchovu mladých jazdcov, čo sa
odzrkadlilo v náraste počtu štartujúcich v kategórii žiak na podujatiach medzinárodných majstrovstiev SR
a taktiež uskutočnením sústredenia pre deti a mládež.
Naša v posledných rokoch najúspešnejšia disciplína enduro a rely v roku 2017 v oblasti ŠR taktiež zamerala svoju činnosť na zabezpečenie účasti mladých jazdcov v seriáli majstrovstiev Európy. Prehľad dosiahnutých výsledkov v tabuľke výsledky SMF 2017. Na tzv. motocyklovú olympiádu, ako sa neraz šesťdňová nazýva, sa v roku 2017 z finančných dôvodov a s ohľadom na výkonnosť jazdcov reprezentačný
trophy a junior trophy team nepostavil. Na ISDE 2017 vo Francúzsku štartoval len ženský trophy tím a
dva tímy v klubovej súťaži. Dievčatá obsadili 8miesto a klubové tímy skončili zo 79 štartujúcich tímov na
23. a 53 mieste. V danej disciplíne sme organizovali i finálové podujatie ME enduro, ktoré bolo
i európskou súťažou národných tímov. Na domácej pôde sme obsadili tri zo štyroch tímových súťaží:
juniorov, seniorov, veteránov, triedu ženy sme pre zranenie dvoch dievčat obsadil nedokázali. Naše
tímy juniorov a veteránov obsadili v hodnotení národných tímov 2.miesta, seniori pre zranenie Štefana
Svitka a technické problémy Miroslava Ševelu na domácom šampionáte neuspel a obsadil 11.miesto,
pričom po prvom súťažnom dni sme boli na krásnom druhom mieste. Pri deklarovaní úspechov „enduro“
jazdcov SMF nemožno zabudnúť na rely súťaže, kde štart Štefana Svitka na tradičnom Dakare je nasledovanejšou športovou akciou v úvode každého roka . V roku 2017 síce Štefan obsadil 25.priečku, čo sa
nedá po 2.mieste v roku 2016 hovoriť ako o skvelom výsledku, no Štefan Svitko dokazoval počas celého
Dakaru, že krok s top konkurenciou dokáže na trati držať. Slovensko malo svoje zastúpenie i druhej rely
Africa Eco Race, kde štartovala dvojica Martin Benko a Ján Zaťko. Prvého menovaného zradila technika
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a prakticky musel z rely pred záverečnou etapou odstúpiť. Ján Zaťko skončil celkovo na 9.mieste a medzi
veteránmi obsadil pódiové tretie miesto. V novej divácky obľúbenej disciplíne SuperEnduro obsadil
v seriáli ME Thomas Hostinský 4.miesto a Tomáš Hodas 14.miesto.
V disciplíne plochá dráha zaznamenal i v roku 2017 najlepší výsledok Martin Vaculík, ktorý ako jediný
Slovák štartoval v prestížnom seriálu Grand Prix speedway a kde obsadil 9.miesto. Na základe jeho účinkovania v tomto seriáli dostal i pre rok 2018 tzv. divokú kartu pre štart v GP. Okrem toho sa disciplína
plochá dráha SMF prostredníctvom členského Speedway club Žarnovica aktívne zapájala počas celého
roku 2017 do prípravy mladých jazdcov, ktorí sa priebežne zúčastňovali medzinárodných podujatí
v rámci ME, MS juniorov a MACEC, kde získavali tak veľmi cenné medzinárodné skúsenosti.
Výprava slovenskej športovej mototuristiky sa i v roku 2017 zúčastnila oboch svetových stretnutí FIM
Motocamp a Rally FIM.
Prehľad výsledkov športovcov SMF za rok 2017 uvádzame v prílohe č.1 výročnej správy.

Zamestnanci organizácie a pracovné pozície.
SMF v roku 2017 na sekretariáte SMF zamestnávala štyri pracovníčky na trvalý pracovný pomer, pričom
jedna z nich do augusta 2017 čerpala rodičovskú dovolenku. Ostatné činnosti jednotlivých športových
disciplín motocyklového športu boli členmi športových komisií vykonávané bezodplatne.
Obdobne i prezident SMF v roku 2017 nebol v pracovnom pomere so SMF.
Pracovníčky sekretariátu SMF zabezpečovali administratívny chod celej federácie i všetkých jej šiestich
športových disciplín. Jednotlivé nižšie orgány SMF, t. j. športové komisie a výbory nemajú zriadené sekretariáty, administratívne sa komplet agenda zabezpečuje zo sekretariátu SMF v Považskej Bystrici.
Okrem pracovníčok sekretariátu bol v roku 2017 na DVP jedno rázovo platený grafik a lektori organizovaného seminára hlavných usporiadateľov/bezpečnostných manažérov.
Pracovníčky sekretariátu SMF v roku 2017:
Mgr. Tatiana Kašlíková – generálna sekretárka
Zuzana Cipciarová (RD) – ekonómka, fakturantka - do augusta 2017 na polovičný úväzok popri RD
Sylvia Lovíšková – sekretárka, ŠR, preklady
Patrícia Saganová – referent športu – licencie, matrika

Prostriedky poskytnuté vo výške prevyšujúcej 5 000€
SMF poskytla zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000€ týmto fyzickým, alebo
právnickým osobám:
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Tabuľka 1: Prostriedky poskytnuté vo výške prevyšujúcej 5.000€

Prijímateľ - PO
Slovakia Ring Agency, s.r.o.

Sídlo

IČO

Orechová Potôň 800, 930 02

44407793

GL Moto Team, OZ

Záhradná 10, Gelnica 056 10

44243050

Speedway Club ŽarBystrická 559/37, 966 81 Žarnovica
novica
Speedway Club Žarnovica
Bystrická 559/37, 966 81 Žarnovica

42192927
42192927

Suma Účel
Zabezpečenie podujatia27500
MS endurance
Zabezpečenie podujatia
15000
ME enduro
Zabezpečenie MS GP
15000
speedway
15000 Zabezpečenie ME dvojíc
speedway

Ekonomická a účtovná analýza 2017
Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke
Účtovná jednotka SMF v roku 2017 viesť podvojné účtovníctvo. Majetok SMF bol skontrolovaný riadnou
inventarizáciou. Prehľad príjmov SMF v roku 2017 je uvedený v tabuľke č.2:

Tabuľka 2: Príjmy SMF 2017

2017
228 129,00
76 308,64
6 312,57
2470,69

Dotácie MŠVVaŠ SR
Členské poplatky + 1RL
2% z dane
Ostatné

Prehľad výnosov
Tabuľka 3: Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Účet
602
604
644
645
649
662
664
665
691

Názov
Tržby z predaja služieb
Tovar
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
Dotácie

Suma/€
70 632,63
9054
1,64
0,
6
3 330,00
76 308,64
6 312,57
234 171,00
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Prehľad nákladov športovej organizácie, na prevádzku, mzdové náklady a náhrady výdavkov.
Tabuľka 4: Prehľad nákladov SMF

Účet
501
504
512
513
518
521
524
527
542
549
551
591

Názov
Spotreba materiálu
Predaný tovar
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdy
Odvody na ZP a SP za zamestnávateľa
Ostatné sociálne náklady
Ostatné pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého NM a HM
Daň z príjmov

náklady na prevádzku (činnosť sekretariátu)

prenájom
Telefón +internet
Mzdy a odvody
Dohody a odvody
Sociálne príspevky
cestovné
poštovné
Prevádzka auta
Kanc. Potreby + drobné nákupy
ostatné

Suma/ €
37 605,24
3 871,76
6 770,89
11 232,55
250 687,35
34 739,99
11 983,18
1 598,98
27,15
2 205,20
6 659,00
137,39
2 955,60
1 454,77
46 309,17
414,00
1639,41
2 774,59
1 154,92
3 154,92
1 594,47
9176,71

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe č.2 tejto výročnej správy – účtovná uzávierka a poznámky k účtovnej uzávierke k 31.12.2017.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia roku 2017 bude prostredníctvom rozhodnutí najvyššieho výkonného orgánu SMF, t. j. riadiacej rady SMF použitý na projekty pre podporu prípravy mládeže
a revitalizáciu materiálneho zabezpečenia športových podujatí, s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti
účastníkov podujatí – vytyčovacie ochranné pásky, údržba nafukovacích mantinelov, vysielačky atď.
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Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve.
A. SMF nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne.
B. Po dátume, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, nedošlo k udalostiam osobitného významu.
C. SMF nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
D. SMF nemá organizačnú zložku v zahraničí.
E. SMF nenadobudla v roku 2017 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby podľa § 22 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
K výročnej správe je v prílohe č. 2 správa audítora za rok 2017, ktorého súčasťou je i účtovná uzávierka.

Metodicko-vzdelávacia činnosť SMF
SMF v zmysle zákona 1/2014 o organizácii športových podujatí pripravila, v spolupráci s MŠVVaŠ SR
a SFZ, pre svojich organizátorov seminár hlavných usporiadateľov/ bezpečnostných manažérov. Absolventi tohto seminára po zložení záverečnej skúšky sú držiteľmi oprávnenia vykonávať na akomkoľvek
športovom podujatí funkciu hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra. Seminár úspešne
absolvovalo 35 zástupcov športových organizácii – 14 bolo zástupcov klubov SMF a 21 8 členov iných
športových odvetví.
V roku 2017 SMF pokračovala v spolupráci s FTVŠ Bratislava v oblasti vzdelávania odborníkov- trénerov
v športe.

Ostatná činnosť
V zmysle stanov SMF sa i v roku 2017 uskutočnilo vrcholné zasadnutie SMF – generálne zhromaždenie
SMF (GZ SMF) a to v rámci výstavy Motocykle 2017 dňa 11.3.2017. Na GZ SMF bol okrem zmien
v ustanovujúcich dokumentoch SMF zvolený do funkcie predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho výboru
SMF Mgr. Imrich Puha a za členku revíznej komisie Ing. Agáta Baginová.
Najvyšší výkonný orgán SMF, t. j. Riadiaca rada SMF sa v roku 2017 zišla štyri krát, zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú publikované na web stránke SMF.
V zmysle štruktúry SMF jednotlivé športové disciplíny SMF riadia športové komisie, ktoré sa podľa potreby schádzali v priebehu roku 2017, prípadne boli dôležité body prerokované elektronicky. Zápisnice
zo zasadnutí športových komisií SMF sú taktiež publikované na web stránke SMF.

8

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

Zoznam príloh a tabuliek
PRÍLOHY:
✓ Č.1 – Prehľad výsledkov jazdcov SMF na medzinárodných podujatiach v roku 2017
✓ Č.2 – Správa audítora a účtovná uzávierka 2017
✓ Č.3 – Dodatok správy audítora – stanovisko k výročnej správe
TABUĽKY:
•
•
•
•
•

Č.1 - Prostriedky poskytnuté vo výške prevyšujúcej 5.000€
Č.2 - Príjmy SMF 2017
Č.3 - Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Č.4 - Prehľad nákladov SMF
Č.5 - Štruktúrovaný prehľad niektorých skupín výdavkov

Vypracoval.
V Považskej Bystrici, 26. júna 2018

Mgr. Tatiana Kašlíková,
generálny sekretár SMF
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PRÍLOHA č.1
Výsledky - motocyklový šport 2017
meno

podujatie

umiestnenie

Vaculík Martin
Šimko T., Šikyňa R., Kohút T.
Maco Racing Team
Extéria Racing Team
Svitko Štefan
Juríčková K. Hostinská Karin, Čipková Gabriela
Kubík M., Škaloud M., Votoček M.
Gottvald M, Borkovec P., Novák P.
Šikyňa Richard
Zboran Tomáš
Zahustel Jakub
Halgaš Patrik
Krátky Martin
Haviar Marek
Hostinský Thomas
Štofka Ondrej
Svitko Štefan
Bohuslav Radek
Preis Vladimír
Juríčková Katarína
Hostinský Thomas, Haviar Marek,
Svitko Štefan, Ševela Miroslav
Halgaš Patrik, Zboran Tomáš, Krátky
Martin, Zahustel Jakub
Bohuslav R., Preis V., Zaťko J., Marenčák Jozef
Kačaba Peter
Michalovič Dominik
Kohút Tomáš
Hudák Peter
Crman A., Hrčka A., Farkašovský M.
Ulrichová Sandra
Ulrichová Sandra
Hostinský Thomas
Hodas Tomáš
Kothay Vladimír
Valkovič Jakub

Majstrovstvá sveta Speedway GP
Majstrovstvá sveta v motokrose tímov
Majstrovstvá sveta endurance - seriálové
Majstrovstvá sveta endurance - seriálové
Seriál svetového pohára Baja
Majstrovstvá sveta - Medzinárodná 6-dňová motocyklová súťaž - ženský trophy team
MS - Medzinárodná 6-dňová klubový team
MS - Medzinárodná 6-dňová súťaž - klubový team
Seriálové MS v motokrose MX2
Seriálové ME enduro - Junior E1
Seriálové ME enduro - Junior E1
Seriálové ME enduro - Junior E2/3
Seriálové ME enduro - Junior E2/3
Seriálové ME enduro - E1
Seriálové ME enduro – E2
Seriálové ME enduro – E2
Seriálové ME enduro – E3
Seriálové ME enduro - E4
Seriálové ME enduro - E4
Seriálové ME enduro – ženy

9.
19.
6.
41.
4.

Majstrovstvá Európy enduro tímov

11.

Majstrovstvá Európy enduro juniorských tímov

2.

Majstrovstvá Európy enduro seniorských tímov

2.

Seriálový Európsky pohár Stocksport 300
Seriálový Európsky pohár Stocksport 300
Seriálové ME motokros EMX 250
Seriálové ME motokros EMX open
Majstrovstvá Európy v quadcrosse tímov
Seriálové ME Baja – quad
Seriálové ME Baja – quad ženy
Seriálový Európsky pohár SuperEnduro
Seriálový Európsky pohár SuperEnduro
Seriálové ME trial over 40 cup
Európsky pohár Speedway U19

5.
6.
60.
32.
16.
12.
3.
4.
14.
3.
8.

8.
23.
53.
56.
5.
12.
14.
21.
6.
6.
22.
16.
13.
16.
25.

PRÍLOHA č.2
Dodatok správy audítora – stanovisko k výročnej správe – viď od str.11
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