Správa z GZ SMF dňa 17.03.2018 v Bratislave-Inchebe

Vážení delegáti,
rok 2018 bude 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.
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 hodnotiacom roku sme takto obdržali viac ako 168 tisíc eur na činnosť
a ďalších 60 tisíc na významné športové podujatia, ktoré boli presunuté po
zúčtovaní jednotlivým organizátorom. Podrobne k tejto téme bude hovorené
v Správe o financovaní.
Vážení delegáti,
Okrem materiálov, ktoré sme Vám zaslali poštou, Vám boli elektronicky
zaslané aj správy z VZ jednotlivých disciplín. Keďže tieto už odzneli a boli
jednotlivými VZ disciplín schválené, nebudeme ich tu dnes opätovne predkladať,
čo Vám však nebráni v tom, aby ste sa k nim v prípade potreby, nemohli v diskusii
vyjadriť.
Ja Vám teraz predkladám štrukturovanú správu z nadstavbovej oblasti našej
federácie s tým, že sa okrajovo dotknem najzávažnejších pozitív alebo negatív
z jednotlivých disciplín.
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Organizačná a riadiaca činnosť
Už spomenutý Zákon o športe nám uložil uskutočniť niektoré zmeny
v Stanovách SMF. Tieto zmeny sme schválili 16.6.2016 na GZ v Púchove. To však
neznamená, že sa k týmto dokumentom už nebudeme vracať.
Vzhľadom na permanentne prebiehajúcu novelizáciu Zákona o športe, ale aj
zmenách v riadiacich štruktúrach federácie samotnej, sa aj dnes budeme zaoberať
úpravou Stanov SMF. Nie je to nič mimoriadne, oba dokumenty sú otvorenými
a GZ má kompetenciu robiť aktuálne a život prinášajúce zmeny v Stanovách SMF.
V roku 2017 nedošlo k zásadným zmenám v organizačnej a riadiacej
štruktúre SMF. 9-členná Riadiaca rada SMF riadila a usmerňovala činnosť
federácie. Počas roka 2017 sa zišla 4-krát s takmer 100 %-nou účasťou. Hlavnými
a pravidelnými bodmi rokovania boli:
-

Stav financovania,
Športová činnosť,
Vzdelávacia činnosť,
Príprava a priebeh významných športových podujatí,
Príprava a priebeh - pozitíva a negatíva kalendárnych podujatí,
Pravidelné podávanie správ prezidenta a generálneho sekretára z porád
a rokovaní na Ministerstve školstva a ostatných inštitúciach,
- Pravidelné uskutočňovanie kontroly plnenia prijatých uznesení.
Šesť základných disciplín SMF riadili komisie zvolené VZ disciplín na čele
s predsedami-viceprezidentami. Hlavnou úlohou komisií bolo zabezpečovanie
naplnenia schváleného Športového kalendára SMF.
V športovej sezóne 2017 bolo uskutočnených 79 podujatí, neuskutočnili sa dve
podujatia – Majstrovstvá Európy v motokrose v Šenkviciach a Country cross
dvojíc vo Valčianskej doline. K 31.12.2017 bolo vydaných 1279 licencií,
skutočných členov bolo 1208. Oproti roku 2016 je to nárast o 200 členov.
V našej pôsobnosti pracuje 92 klubov.
Štyri odborné výbory, pracujúce v štruktúre SMF, dohliadali na dodržiavanie
platných predpisov FIM a FIME.
Technický výbor pod vedením pána Radocziho,
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Environmentálny výbor pod vedením pána Šinskeho,
Zdravotný výbor pod vedením pána Jusku,
Disciplinárny výbor pod vedením pána Puhu.
Technický a environmentálny výbor uskutočnil aj v roku 2017 preškoľovacie
semináre. Sekretariát SMF pozostával z troch administratívnych pracovníčok
a generálneho sekretára.
Samostatne a nezávisle pracovala 3-členná revízna komisia, ktorej predsedá
pán Peter Turányi. Úspešne absolvoval povinný seminár kontrolórov
Národných športových zväzov, organizovaný MŠVVaŠ.
SMF v minulom roku nebola účastníkom žiadneho súdneho sporu.
SMF bola naďalej členom Združenia automobilového priemyslu Slovenska.
SMF je poberateľom 2% z dane.

Medzinárodné aktivity v roku 2017
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. Personálne
zastúpenie SMF v týchto organizáciách a štruktúrach bolo nasledovné:
Peter Radoczi – technický výbor FIM,
Tomáš Pavlovčík – motokrosová komisia FIM,
Andreas Jusko – lekárska komisia FIM,
Pavol Sás – Enduro komisia FIME,
Pavol Šinsky – Environmentálna komisia FIME,
Tomáš Pavlovčík – Motokrosová komisia FIME – pozorovateľ,
Peter Baláž – Cestné preteky motocyklov Vintage FIME,
Jakub Zliechovec – Plochodrážna komisia FIME – pozorovateľ,
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Pavol Sás – predseda komisie Enduro Alpe Adria,
Miloš Baláž – komisia Cestných motocyklov Alpe Adria,
Jakub Zliechovec – viceprezident MACEC.
V minulom roku sa delegácie SMF zúčastnili kongresov FIM v Andore, FIME
v Ríme, MACEC v Macedónsku a horeuvedení členovia medzinárodných komisií sa
zúčastňovali ich zasadnutí tak, ako boli zvolávané a reprezentovali našu federáciu
aj ako delegáti Jury na mnohých významných svetových a európskych
podujatiach.

Športová činnosť
Motokros
- Bol pripravený kvalitný seriál regionálnych podujatí Východ, Západ
a MMSR,
- Bol zabezpečený promotér spoločnosť ESX, ktorý okrem reklamnej
kampane zabezpečil vysielanie priamych prenosov v TV 213,
- Kvalitné výkony reprezentantov – 4. miesto Šikyňu ADAC,
- Úspešné vystúpenie štátnej reprezentácie na Motokrose národov – 19-te
miesto,
- Potreba vyriešiť prechod z pretekárov z regionálnych podujatí na MM SR –
výkonnostný rast a nie stagnácia a neochota zmerať si sily s lepšími.
- Online registrácia
Enduro a Ralye
- Kvalitný seriál podujatí Country crossu a Endura - po dlhej dobe štyri
podujatia Enduro,
- Vyvrcholením bolo finále ME Gelnica,
- Historický úspech slovenského ženského tímu na šesťdňovej motocyklovej
súťaži vo Francúzsku – Juríčková, Hostinská, Čipková, manažér René Miran,
- Online prihlasovanie na podujatia – zefektívnenie prípravy jednotlivých
podujatí,
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- Atraktívne podujatia Pohár SMF v Super Endure – 4 podujatia, atraktívne
trate, atraktívne preteky, hlavne pre divákov.
Cestné preteky motocyklov
- Komisia mala sťaženú činnosť najmä odstúpením organizátora Moto CH
a organizátora mládežníckych podujatí JIMC,
- Organizácia prvých majstrovstiev sveta Cestných motocyklov sveta na
území Slovenska – pretekov Endurance,
- Problémy a nesúlad v spolupráci s organizáciou Alpe Adria, aj po odstúpení
Luigiho Favarata, nástup nového promotéra Lutec Racing,
- Kvalitný trojdielny seriál Vintage – pod vedením Petra Baláža /Slovakiaring,
Trenčín, Holíčsky zámocký okruh/,
- Úspechy v štátnej reprezentácii – 6. miesto Maco racing team v seriále
Endurance a úspechy Michala Bulíka v španielskom šampionáte,
- Historicky prvá účasť Miroslava Slobodu na Grand prix na ostrove Mann,
kde sa zúčastnil ako prvý slovenský pretekár.
Plochá dráha
- Prvýkrát v histórii Žarnovickej plochej dráhy dve podujatia najvyššieho
významu – kvalifikácia do Grand prix a Majstrovstvá Európy dvojíc,
- Účasť reprezentantov Slovenskej republiky v troch ligových súťažiach,
- Výchova mladých talentov, technická aj finančná podpora začínajúcim
pretekárom v Speedway academy,
- Úspešná spolupráca so zahraničnými partnermi v Čechách, Maďarsku,
Poľsku, Ukrajine, Rumunsku,
- Martin Vaculík – účastník GP Grand prix, ale aj víťaz kvalitne pripravenej
Zlatej prilby SNP v Žarnovici.
Trial
- Kvalitne pripravené štyri medzinárodné podujatia MM SR, z toho jedno
v poľskom Bytom-Glivice,
- Významná pozornosť je venovaná práci s deťmi a mládežou, boli
uskutočnené dve kvalitné sústredenia v Nitre a v Kysuckom Novom Meste,
- Narastajúci počet mladých pretekárov,
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- Účasť na medzinárodnom podujatí Trial družstva v Českej republike
v Kramolíne,
- Vladimír Kothay – tretie miesto v Majstrovstvách Európy nad 40 rokov.
Mototuristika
- Kvalitne pripravené Majstrovstvá republiky v bodovacej súťaži
Mototuristiky – 9 podujatí, vrátane Maďarska a Českej republiky,
- Účasť na Gagarin cupe v Moskve, kde Agáta Bagínová získala Tereškovovej
pohár,
- Účasť na FIM Rallye vo Švédsku, kde Kalman Bíro – bol ocenený, ako mladý
účastník do 18 rokov,
- V rámci ŠMT organizované aj preteky Majstrovstiev Slovenskej republiky
v šprinte motocyklov – celkom 8 podujatí, 3 podujatia v spolupráci so
SAMŠ.

Mediálna a propagačná činnosť
V hodnotenom období roku 2017 sa opäť potvrdilo, akú dôležitú úlohu
zohráva v našej práci medializácia a propagácia našich športových výsledkov
a aktivít. Má priame prepojenie aj na získavanie finančných prostriedkov od
sponzorov. Už spomenuté priame prenosy TV 213 z MM SR v Motokrose
významne ovplyvnili poznanie verejnosti o motokrose. Žiaľ, uvedená televízia
skončila svoje účinkovanie na slovenskom mediálnom trhu a sľubované rozšírenie
aktivít na ďalšie motocyklové disciplíny je už minulosťou.
Ani v minulom roku sa nám nepodarilo zmluvne podporiť našu spoluprácu
s verejnoprávnou RTVS a jej športovou redakciou. Zostalo opäť na dobrých
kontaktoch a možnostiach jednotlivých redaktorov, môžeme však konštatovať, že
ich prostredníctvom sa nám podarilo veľa podujatí dostať na obrazovky RTVS.
Pokračovala dobrá spolupráca s printovým Svetom motocyklov
a Motomagazínom, 114 tlačových informácií, vydaných Sekretariátom SMF
poskytlo športovým redakciám na Slovensku dostatok informácií o dianí SMF.
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Sekretariát SMF taktiež zverejňoval na webovej stránke SMF informácie od
spolupracovníkov pánov Karnoka, Búriho, Koleka, Gaža a pani Mazákovej. Naša
facebooková stránka mala v roku 2017 4429 fanúšikov.
Účasť na Výstave Motocykel Incheba sa stala už tradične miestom,
kde propagujeme našu Slovenskú motocyklovú federáciu.
Športových podujatí SMF sa zúčastnilo v roku 2017 viac ako 70000 divákov.
V minulom roku to bola výstava motocyklov vyrobených na Slovensku,
ktorú sme zorganizovali v spolupráci s TSK a jeho Považským múzeom. Vynikajúcu
úroveň mala aj minuloročná tlačová konferencia, organizovaná v týchto
priestoroch, počas výstavy Motocykel.
Každoročne organizovaný Večer majstrov je vyvrcholením našich
spoločenských aktivít. V minulom roku sa konal v púchovskom divadle a mal
okrem svojej základnej úlohy – udeliť tituly majstrov Slovenskej republiky aj
vysokú spoločenskú úroveň. Žiaľ, aj v minulom roku, bol narušený nespoločenskou
udalosťou – aktiváciou práškového hasiaceho práškového prístroja niektorým
z našich nespoločenských členov.
V roku 2017 sa darilo v propagácii SMF, prostredníctvom vlajok, banerov,
oblečenia činovníkov s logom SMF. Malo by sa to stať samozrejmosťou.

Vážení delegáti,
dnes končí moje štvrté trojročné volebné obdobie.
Ako určite viete, rozhodol som sa už nekandidovať na post prezidenta SMF.
K tomuto rozhodnutiu som dospel po vlastnej a zrelej úvahe.
Nielenže sa nechcem stať akýmsi športovým dinosaurom. Myslím si, že taký
dynamický športový zväz, akým Slovenská motocyklová federácia je, potrebuje na
svojom čele už človeka mladšieho.
Rozhodol som sa nerobiť v tejto správe výpočet toho, koľko sponzorov a koľko
finančných prostriedkov som do federácie priniesol počas 12-tich rokov môjho
pôsobenia. Mohlo by to vyznieť, ako samochvála na jednej strane alebo ako
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ospravedlňovanie sa na strane druhej. Chcem však povedať, že práca v tejto
funkcii ma bavila, robil som ju rád, hoci bola časovo náročná.
Spoznal so veľmi veľa úžasných ľudí – organizátorov, aj športovcov, navštívil som
pracovne, ako reprezentant SMF, veľmi veľa krajín /aj keď nakrátko/, krajiny,
ktoré by som inak nenavštívil. Zažil som veľmi veľa chvíľ, ktoré ma napĺňali
uspokojením, ale aj veľa chvíľ, kedy som prichádzal do konfliktov.
Dovoľte mi, poďakovať Vám všetkým za spoluprácu. Osobitne ďakujem
všetkým viceprezidentom – bez ich práce a práce ich komisií by sme nedosahovali
výsledkov, ktoré každoročne na GZ hodnotíme. Moja vďaka patrí aj pracovníčkam
Sekretariátu SMF, ktoré každodennou trpezlivou a mravenčou prácou napĺňajú
potreby držiteľov licencií SMF a vykonávajú tak pre nich potrebný servis. Osobitne
ďakujem za dlhoročnú spoluprácu generálnej sekretárke Tatiane Kašlíkovej
a ekonómke Zuzane Cipciarovej.
Ďakujem Vám za pozornosť

Peter Smižík, prezident SMF /2006-2018/
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