ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia športovej komisie plochá dráha konané dňa 07.12.2013
v Žarnovici - Revište
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM: Uvedený v pozvánkach na VZ
1/ Otvorenie
2/ Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej).
3/ Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy 2013
4/ Správa o hospodárení športovej komisie PD za rok 2013
5/ Správa mandátovej komisie
6/ Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2014
7/ Voľba delegátov na GZ SMF
10/ Správa volebnej komisie
11/ Diskusia
12/ Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
13/ Záver
1/ Otvorenie, schválenie programu
Valné zhromaždenie športovej komisie plochá dráha, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.12.2013
v priestoroch reštaurácie Drevenica Revište otvoril a viedol viceprezident SMF pre PD p. Ing. Jakub
Zliechovec, ktorý privítal všetkých prítomných členov a hostí, medzi ktorými bol aj generálny sekretár
SMF Mgr. Tatiana Kašlíková.
Na úvod prečítal návrh programu rokovania VZ ŠK. Nebol podaný žiadny návrh na zmenu programu,
ktorý bol následne odsúhlasený. Hlasovanie: ZA – 10, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0
2/ Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil VZ na odsúhlasenie návrh zloženia jednej pracovnej komisie a to z dôvodu
nízkej členskej základne PD SMF a vzhľadom na počet účastníkov VZ PD SMF:
Mandátovo –volebno-návrhová komisia:
Mgr. Martin Búri – predseda
Ing. Peter Štefánik – člen
Viliam Müller - člen
Uvedený návrh zloženia pracovnej komisie bol bez pripomienok odsúhlasené.
Hlasovanie: ZA – 9, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
3/ Správa o činnosti športovej komisie plochej dráhy v športovej sezóne 2013
Správu o činnosti športovej komisie plochej dráhy predniesol viceprezident SMF pre PD Ing. Jakub
Zliechovec a Ing. Peter Štefánik, člen ŠK PD SMF.

4/ Správa o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2013
Správa o hospodárení športovej komisie plochej dráhy za rok 2013 predložil GS prítomným členom
disciplíny v písomnej forme a GS taktiež predniesla správu ústne i s komentárom, v rámci ktorého
objasnila systém financovania motocyklového športu a informoval o výške štátnej dotácie pre
motocyklový šport, ktorá je každoročne krátená - v roku 2013 to bolo o 9.590€ menej ako v roku
2012.
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5/ Správa mandátovej komisie
Správu mandátovej komisie prečítal Mgr. Martin Búri, v ktorej konštatoval, že na základe overenia
prezenčnej listiny VZ je z 23 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 9 delegátov ( + 2
hosť). Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlasuje, že valné zhromaždenie SMF disciplíny
plochej dráhy konané dňa 25.11.2012 bolo uznášania schopné. Nadpolovičná väčšina = 4 hlasy.
6/ Plán činnosti a rozpočet disciplíny PD pre rok 2014
Plán činnosti PD predložil VZ p. Zliechovec, kde informoval, že v roku 2014 sa zrealizuje opäť
niekoľko plochodrážnych podujatí. Tak ako posledné 3 roky, tak aj budúci rok sa Speedway club
Žarnovica zúčastní Jadranskej ligy, kde dá príležitosť najmä mladým odchovancom. Medzi
najvýznamnejšie bude patriť Semifinále Majstrovstiev európy, Majstrovstvá Slovenska, Zlatá prilba
SNP, či Medzinárodné preteky veteránov.
Pokračovať vo výchove mladých začínajúcich jazdcov a hľadať aj naďalej nové talenty, ktoré rozšíria
jazdeckú základňu Slovenska.
Ohľadom rozpočtu disciplíny PD pre rok 2014 informoval predsedajúci p.Zliechovec o tom, že
rozpočet je závislý na výške pridelených finančných prostriedkov z MŠ SR. Žiadosti o dotáciu na
významné podujatia budú podané v súlade s výzvou z MŠ SR.
VZ berie plán činnosti na vedomie.
7/ Voľba delegátov na GZ SMF a správa volebnej komisie
Generálna sekretárka SMF informovala o pripravovanom GZ, ktoré sa uskutoční v mesiaci február marec v Púchove, alebo Banskej Bystrici. VZ odsúhlasila účasť nasledovných delegátov za PD: Mgr.
Martin Búri, Ing. Jakub Zliechovec, Luboš Šmondrk, Ján Mesiarik, Viliam Muller, Patrik Búri, Ing.
Peter Štefánik, Branislav Repiský.
Hlasovanie: ZA – 9, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
10/ Správa volebnej komisie
Mgr. Martin Búri predniesol správu volebnej, v ktorej potvrdil výsledky voľby delegátov na GZ SMF,
ktorého sa zúčastnia členovia PD SMF vymenovaný v bode 7. Hlasovanie: ZA – 9, PROTI – 0,
ZDRŽAL SA – 0
11/ Diskusia
Predsedajúci vyzval prítomných o diskusné príspevky.
V diskusii vystúpila GS p. Tatiana Kašlíková, ktorá oboznámila prítomných o situácii na SMF, ako aj
MŠ. Taktiež o pripravovanom zákone, ktorý sa dotýka aj usporiadateľov pretekov na PD.
Následne v diskusii vystúpil Ing.Štefánik, Mgr.Martin Búry a Ing. Jakub Zliechovec, ktorí diskutovali
s problematike plochej dráhy v Žarnovici. ŠK sa bude diskusnými príspevkami odznelými na VZ
zaoberať na najbližšom zasadnutí ŠK.
12/ Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila Valnému zhromaždeniu disciplíny plochá dráha SMF nasledovný návrh
na uznesenie, ktorý bol v predloženom znení jednohlasne delegátmi schválený.
NÁVRH NA UZNESENIE VZ PD SMF ZA ROK 2013:
VZ PD :
1. Schvaľuje správu o činnosti ŠK PD
2. Schvaľuje správu o hospodárení ŠK PD
3. Schvaľuje plán činnosti ŠK na rok 2014 – organizovanie FIM EUROPE, MM SR, ZP, liga
4. Schvaľuje návrh rozpočtu pre r.2013
5. Schvaľuje voľbu delegátov na GZ vymenovaných v bode 9 tejto zápisnice VZ
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berie na vedomie:
- správu mandátovej komisie ( účasť 9 z 24 + hostia )
ukladá:
- ŠK zabezpečiť v spolupráci s jej členmi a držiteľmi licencií SMF realizáciu jednotlivých
bodov plánu práce.
Hlasovanie: ZA – 9, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

13/ Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Jakub Zliechovec poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Revišti 07.12.2013
Zapísal: Ing. Jakub Zliechovec
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