Správa o činnosti SMF pre GZ SMF za rok 2018

Vážené dámy, vážení páni, milí športoví priatelia – delegáti,

Rok 2018 sa celý niesol v duchu 25. Výročia od založenia SMF. Túto, pre nás
významnú udalosť sme sa snažili počas celej sezóny pripomínať športovej
verejnosti, pretože si myslím, že na to môžeme byť právom hrdí. Dúfam, že so
mnou budete súhlasiť, že dôstojným vyvrcholením nášho výročia bol Večer
majstrov SMF, ktorý sa niesol v úžasnej atmosfére a bol plný stretnutí
a spomínania na 25 rokov existencie SMF. Toto neušlo pozornosti aj
významnému hosťovi p. Martinovi DE GRAF – viceprezidentovi FIME, ktorý
vysoko hodnotil náš VM SMF a ocenil vysoký počet zúčastnených ocenených
športovcov.
Organizačná a riadiaca činnosť
V zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. SMF ako Národný športový zväz je
financovaná z Ministerstva školstva, vedy a výskumu. Tento zákon nám každý rok
garantuje financie vo forme príspevku na činnosť, na druhej strane ale pre nás
vyplýva množstvo administratívy voči ministerstvu. Začal fungovať informačný
systém, ktorý je pre nás povinný a má zabezpečiť transparentnosť fungovania
jednotlivých športových zväzov. Tomuto bolo potrebné prispôsobiť – zmeniť náš
informačný systém, aby spolu komunikovali a tým pádom aspoň trochu
zjednodušili celú administratívu. Podarilo sa nám nájsť cenovo prijateľné riešenie
a tak v súčasnosti už pracujeme v novom informačnom prostredí. Trochu sa
dotknem financií, aj keď podrobnejšie to uvidíme v Správe o financovaní. Spolu
sme z Ministerstva školstva, vedy a výskumu na rok 2018 dostali vo forme
príspevku na činnosť 134 052.- €. Vďaka chybe vo vzorci to bolo o dosť menej
ako v roku 2017 (168 129€) hoci spomínaný zákon dovoľuje len ± 10%. A k tomu
na organizovanie významných podujatí sme dostalo 0.- €. Túto skutočnosť sme
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museli akceptovať a v rámci našich možností sme významné podujatia podporili
z vlastných zdrojov.
V roku 2018 sme tiež museli spĺňať povinnosti vyplývajúce zo zákona
o ochrane osobných údajov – GDPR, ktoré sa začali prísnejšie kontrolovať
a sankcie za nesplnenie sú vysoké.
Vzhľadom na neustále sa meniace podmienky v súvislosti so Zákonom
o športe aj tohto ročné GZ mohlo prebehnúť až v tomto období, nakoľko musíme
na GZ schváliť účtovnú uzávierku po podaní daňového priznania, ktorá je
udobrená audítorom, ktorého správa bola doručená na sekretariát SMF len
nedávno.
Ako ste určite zaznamenali, zrejme najvážnejšou zmenou v organizačnej
štruktúre bola voľba nového prezidenta. RR SMF riadne zasadala 4 x s takmer
100 % účasťou. Všetky zápisy zo zasadnutí RR SMF sú riadne zverejnené na našej
oficiálnej stránke. Hlavnými a pravidelnými bodmi rokovania RR boli:
-

Financovanie
Športová činnosť počas sezóny
Vzdelávacia činnosť – zabezpečovali sme školenie trénerov, organizátorov
Príprava a priebeh významných športových podujatí a domácich podujatí,
zmeny v kalendári
- Podávanie správ prezidenta a GS z porád a rokovaní na Ministerstve
školstva a iných inštitúcii.
- Kontrola plnenia prijatých uznesení.
Šesť disciplín SMF riadili komisie riadne zvolené na VZ disciplín riadených
viceprezidentom SMF pre danú disciplínu. Hlavnou úlohou ŠK bolo
organizovanie domácich podujatí podľa schválených ŠP, zabezpečenie
reprezentácie.
V športovej sezóne 2018 bolo naplánovaných 103 ( 79-2017)podujatí, z toho 8
medzinárodných. 3x MS, 1x ME, 4x EP. Zrušených bolo 6 domácich podujatí.
K 31.12 . 2018 bolo vydaných 1313 licencií, čo je mierny nárast oproti roku
2017(1279 licencií). V klubovej základni registrujeme 84 klubov. Všetci naši
členovia sú registrovaní aj v informačnom systéme MŠ.
Hlavnou úlohou štyroch odborných výborov je dohliadať na dodržiavanie
platných predpisov FIM a FIME a zabezpečovať odporné školenia svojich členov:
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Technický výbor – predseda p. Peter Radóczi
Environmentálny výbor – predseda p. Pavol Šínsky
Zdravotný výbor – predseda p. Andreas Jusko
Disciplinárny výbor – p. Imrich Puha
Samostatne a nezávisle pracovala revízna komisia, ktorej predseda p. Peter
Tutányi. Tu musím podotknúť, že nároky na výkon tejto funkcie sa odborne
rapídne zvyšujú a p. Turányi musí absolvovať celý rad školení organizovaných MŠ
VVaŠ, aby podľa zákona mohol zastávať danú funkciu.
SMF v roku 2018 nebola účastníkom žiadneho súdneho sporu
SMF je naďalej členom Združenia automobilového priemyslu Slovenska
SMF sa koncom roka 2018 zapojila do prijímania za člena SOŠV
SMF je naďalej prijímateľom 2% dane.
Medzinárodné aktivity v roku 2018
8 medzinárodných podujatí organizovaných v roku 2018 svedčí o tom, že máme
v medzinárodných štruktúrach naozaj platnými členmi. SMF je členom FIM,
FIME, Alpe Adria a MACEC. A v týchto štruktúrach máme nasledovné postavenie:
Peter Radóczi-Technický výbor FIM, Tomáš Pavlovčík-Motokrosová komisia FIM,
Andreas Jusko – Lekársky vývor FIM, Pavol Sás – Enduro komisia FIME, Pavol
Šínsky – Environmentálna komisia FIME, Tomáš Pavlovčík – Motokrosová komisia
FIME, Peter Baláž – CPM Vintage FIME, Jakub Zliechovec – Plochodrážna komisia
FIME, Miloš Baláž – Komisia CPM Alpe Adria, Jakub Zliechovec – viceprezident
MACEC.
V roku 2018 sa delegácie SMF zúčastnili kongresu FIM v Andore, kde sa volil
prezident FIM, FIME v Nantes Francúzsko, MACEC v Prahe. Spomínaní členovia
v komisiách FIM, FIME a MACEC sa zúčastňovali zasadnutí jednotlivých komisií,
alebo medzinárodných podujatí ako členovia rozhodcovskej Jury.
Športová činnosť
Vážení delegáti,
V krátkosti spomeniem sezónu za rok 2018 podľa jednotlivých disciplín.
Nebudem zachádzať do detailov, každá disciplína – ŠK ma svoju obsiahlu správu
zverejnenú na stránke SMF a bola schválená VZ jednotlivých disciplín. Mne sa
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podarilo navštíviť podujatia takmer všetkých disciplín okrem Trialu. Skúsim
v krátkosti zhrnúť jednotlivé disciplíny.
ŠK MX - v sezóne 2018 bolo spolu organizovaných 23 motokrosových podujatí
a 3 sústredenia. Z toho bolo 6 podujatí veľkého MMSR, 6 podujatí RPZ tzv. Scrub
cup , 5 podujatí RPV –ESX cup a 5 malých detských majstrákov a ME 65, 85 ccm
v Sverepci. V RPZ je už tradične veľký počet jazdcov – priemer 173 a tak bolo
nevyhnutné riešiť nový časový harmonogram. Práve preto bolo potrebné tlačiť
na organizátorov, aby zvýšili úroveň lekárskeho zabezpečenia jazdcov podľa
vzoru „ veľkých majstrákov“. V tomto trende bude komisia pokračovať aj
v budúcej sezóne. Bezpečnosť jazdcov musí byť prvoradá a to aj z pohľadu
prípravy tratí, hlavne zavlažovania a skokov. Táto zodpovednosť sa naplno
prejavila na RPV v Levoči, kde organizátor zavlažovanie nezvládol a inak dobre
pripravený pretek musel byť kvôli prachu zrušený. Ďalšie podujatia RPV boli
organizované usporiadateľmi, ktorí sú zabehnutý a neobjavili sa tam väčšie
nedostatky. Pri RP je potrebné sa poďakovať jednotlivým promotérom:
spoločnosti Scrub a spoločnosti ESX.
Malé (65,85 ccm) aj veľké Majstrovstvá SR sa uskutočnili na tradičných tratiach
a vďaka organizátorom a promotérovi – spoločnosti ESX tieto podujatia získavajú
na popularite a atraktívnosti . Kvôli nižšiemu počtu jazdcov, by tieto podujatia
nemohli byť organizované bez výraznej podpory ŠK.
ME 65, 85 ccm v Sverepci sa podarili uskutočniť na dobrej úrovni aj bez
spomínanej podpory štátu pre významné podujatia. Sverepec si určite takéto
medzinárodné podujatie zaslúži.
Reprezentácia - tohto roku sme sa nezúčastnili motocrossu národov a to hlavne
z finančného dôvodu, nakoľko podujatie bolo v USA. Určite, ale musím spomenúť
výsledky R. Šikyňu , ktoré dosiahol na MS v tr.MX2. V priebehu sezóny bolo vidieť
jeho stúpajúcu výkonnosť a je určite pekné, ak sa slovenský jazdec pohybuje na
čele preteku , tak ako to bolo po štarte v Taliansku , kde bol v prvej zákrute na
krásnom treťom mieste. Ďalší úspech zaznamenal v seriály ADAC, ktorý má
v Európe veľkú prestíž.
ŠK Enduro a Rally spolu s MX komisiou patrí k najväčším komisiám SMF. Sezóna
2018 patrila v Endure k tým úspešnejším, hlavne pre priaznivcov klasického
Endura. 5 podujatí Enduro asi doteraz v histórii SMF nebolo. Pre priaznivcov CC
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boli 4 podujatia a vyvrcholením sezóny bola klasická súťaž dvojíc. Novinkou bolo
organizovanie CC pre Quady. Ako výhodné z hľadiska organizovania klasických
Enduro podujatí sa ukazuje spájať sa s okolitými federáciami a tak zvýšiť počet
účastníkov a tým pádom vyšší príjem zo štartovného pre organizátora. Je škoda,
že nebol záujem o Super Enduro, ktoré by kvôli nízkemu počtu pretekárov nebolo
možné bez podpory ŠK uskutočniť. Pravdepodobne v sezóne 2019 tento seriál
z kalendára SMF vypadne, čo je pre túto divácky atraktívnu disciplínu veľká
škoda.
ŠK Cestné preteky motocyklov - Kalendár M SR CPM bol vytvorený zo štyroch
podujatí medzinárodného šampionátu Alpe Adria plus jedno podujatie Ceny
Slovenska na Slovakia Ringu.
- Po zrušení tried 125 SP a 125 GP v Alpe Adrii ŠK CPM pripravila samostatný
seriál pre tieto triedy spoločne s AČR. Žiaľ, zo strany AČR spolupráca nebola na
takej úrovni, akú by si vážnosť danej situácie zaslúžila, čo sa odrazilo na nižšom
počte účastníkov na dvoch podujatiach na Slovensku. Z pohľadu reprezentácie
ŠK CPM mala zastúpenie na MS – EWC - Maco racing team, Európskom pohári
a Alpe Adria. Aj v roku 2018 sa jazdci zúčastnili pretekov na prírodných okruhoch
či v Čechách, ale dokonca aj na GP na ostrove Mann, kde nás zastupoval Miroslav
Sloboda.
ŠK Plocha dráha, čo do počtu vydaných licencií naša najmenšia ŠK. Čo vzhľadom
na charakter nie je zvláštne, ale z pohľadu aktivít hlavne vďaka Speedway club
Žarnovica veľmi aktívna disciplína. V sezóne 2018 zorganizoval klub osem
medzinárodných pretekov. Najvýznamnejším bola Kvalifikácia do Grand Prix pre
rok 2019, ktorá 19. mája priviedla do malého mestečka svetovú plochodrážnu
špičku z desiatich krajín celého sveta. Takisto finále Európskeho pohára dvojíc do
19 rokov patrí medzi významné podujatia na jedinej slovenskej plochej dráhe.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska podobne ako v minulých rokoch otvorili
sezónu. Potom to boli rôzne tímové súťaže, do ktorých sa klub prihlásil, aby dal
možnosť vyjazdeniu sa s pretekármi rôznej kvality svojim odchovancom. Podľa
významu najvyššie boli určite dve kolá československej Extraligy, Pohár
priateľstva - medzinárodná liga, finále Majstrovstiev ČR juniorských družstiev a
preteky 1.ligy. Všetky tieto podujatia boli podľa vyjadrení delegovaných
činovníkov zo zahraničia zorganizované na vysokej úrovni, a to vďaka obetavosti
členov a sympatizantov klubu. Klub zabezpečuje aj celú slovenskú plochodrážnu
reprezentáciu. V roku 2018 tak reprezentovali Slovensko na významných
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podujatiach okrem nášho najúspešnejšieho pretekára v plochej dráhe Martina
Vaculíka aj ďalší šiesti jazdci klubu. Druhý klub AMK PD Žarnovica organizoval v
auguste naše najstaršie motocyklové podujatie Zlatá prilba SNP 55. ročník, ktoré
sa konalo 26.8.2018. Avšak z dôvodu nepriaznivého počasia bolo podujatie aj
napriek obrovskej snahe organizátora zrušené.
ŠK Trial- sezóna pozostávala zo štyroch podujatí, dve doma, jedno v Poľsku,
jedno v Čechách plus tri sústredenia. ŠK kladie veľký dôraz na výchovu mládeže,
čo sa odráža na náraste počtu licencií. Z pohľadu reprezentácie sme zaznamenali
doteraz najlepšie umiestnenie na MS tímov (Trial národov) – 11. miesto, ktoré sa
uskutočnilo pri Sokolove v Čechách.
ŠK Mototuristika - V roku 2018 bol nárast členskej základne oproti roku 2017
a to o 9 riadnych členov a pokles o 4 členov „sympatizantov“, niektorí prešli pod
plnú licenciu. Desať bodovacích súťaží v mototuristike bolo zorganizovaných na
dobrej úrovni a nový organizátori našli spôsob ako podujatie zorganizovať
kvalitne a pútavo pre účastníkov. Medzi štandardne dobrým podujatiam patrí
podujatie Kysuce, ktoré malo najviac účastníkov v tomto roku. Osem podujatí
majstrovstiev SR v šprinte bolo zorganizovaných na vysokej úrovni. Päť podujatí
bolo organizovaných členmi ŠMT a tri podujatia sa organizovali v súčinnosti so
SAMŠ-om. Na FIM Motocamp ( Šibenik, Chorvátsko) sa zúčastnilo 27 členov a na
FIM Rally ( Trakay, Litva) vycestovalo 26 členov ŠK. V tomto roku sa podarilo
zabezpečiť sponzora na podujatia šprintu a sponzor prispel pre organizátorov
500,- EUR pre každé podujatie. Verím, že aj v budúcej sezóne bude sponzor
spolupracovať minimálne na takejto úrovni.
Mediálna a propagačná činnosť
Média zohrávajú najväčší podiel pri propagácii a zviditeľňovaní nášho športu.
Popularita športu v rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom podujatí výrazne
ovplyvňuje aj výšku príspevku z MŠVVaŠ a to cez zložitý vzorec pre výpočet výšky
dotácie. Každá zmienka o motocyklovom športe má svoj význam a preto sa
v rámci možností snažíme o dobrú spoluprácu s médiami a hlavne s STV. Dobrým
príkladom zviditeľňovania motokrosu sú záznamy z MMSR vysielané na
športovom kanáli Digi Sport. Dobrá spolupráca na základe osobných vzťahov
bola aj s RTVS. Medzi naše najvýznamnejšie printové média už dlhoročne patrí
Svet motocyklov a Motomagazín.
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Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva sekretariát SMF. 149 tlačových správ
výrazne prispelo k medializácii nášho športu. Sekretariát vydal 48 newsletterov
ktoré významne pomohli informovať našich členov o aktivitách SMF.
Sekretariát taktiež zverejňoval na našej webovej stránke reporty od našich
dlhoročných spolupracovníkov pani Mazákovej, pánov Karnoka, Búriho, Gaža
a Petra Koleka z MX Slovakia.
Výstava Motocykel v marci už tradične otvára našu športovú sezónu a stánok
SMF sa už stáva tradičným miestom na stretávanie sa nie len našich členov na
výstave Motocykel.
Večer Majstrov som už spomínal v úvode správy. Toto tiež už tradičné podujatie
je dôstojným vyvrcholením sezóny a naši najlepší jazdci a ostatní členovia veľkej
rodiny SMF si takýto záver sezóny určite zaslúžia.
Vážení delegáti,
dovoľte mi záverom poďakovať takto na diaľku Vám, všetkým našim členom,
priaznivcom, podporovateľom a sponzorom za ich nadšenie, snahu ktorou
posúvame náš motocyklový šport stále na lepšiu úroveň. Zvlášť ďakujem všetkým
viceprezidentom, pretože ich pričinením sa v ŠK rodí náš motocyklový šport.
A úplne najviac chcem poďakovať sekretariátu SMF pod vedením Tatiany
Kašlíkovej za ich niekedy mravenčiu prácu, neskonalú trpezlivosť a ochotu pri
komunikácii s našimi členmi a za to, že mi pomohli sa zorientovať
v každodennom živote všetkých ŠK, aby som vedel čo najlepšie zastupovať
záujmy SMF.
Ďakujem za pozornosť
Peter Lazar, prezident SMF
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