Zápis
z Valného zhromaždenia EaR SMF konaného
dňa 30.11.2014 v Bešeňovej
1. Otvorenie a voľba komisií: VZ otvoril a viedol viceprezident EaR
Peter Lazar. Po odsúhlasení programu, pristúpil k voľbe komisií.
Mandátová k.: M. Gonos, P. Trávniček, B. Belluš ml. volebná k.: V.
Veteška, J. Zahustel, P. Karumník, Návrhová k.: P. Sás, B. Belluš
st., M. Ševela. Zloženie komisií boli schválené jednohlasne .
2. Správa o priebehu sezóny 2014. Správu predniesol predseda ŠK P.
Lazar. Týkala sa zasadnutí ŠK, domáceho šampionátu, účasti jazdcov
v ME, prezentácie ISDE Košice v Argentíne. Správa je v prílohe
zápisu.
3. Správu o hospodárení: správu predniesol viceprezident ŠK pre EaR.
Informovala o hospodárení s financiami z príjmu za licencie a s
financiami na št. reprezentáciu. Každý z účastníkov VZ dostal
k nahliadnutiu podrobnú správu o nakladaní s financiami z príjmu za
licencie, výdavkami na ŠR a vyúčtovanie Fondu solidarity.
Viceprezident ŠK vysvetlil spôsob financovania ŠR. Správy boli
odsúhlasené hlasovaním bez pripomienok.
4. Správa mandátovej komisie: správu predniesol predseda mandátovej
komisie M. Gonos: Konštatoval, že VZ sa zúčastnilo 51 členov SMF
s hlasovacím právom EaR a .... hostí. Pre voľby je nadpolovičná
väčšina 27 hlasov. Správa mandátovej komisie je súčasťou archívnej
zápisnice z VZ EaR.
5. Návrh rozpočtu pre rok 2015: návrh predniesol viceprezident pre EaR
P. Lazar. Týkal sa len financií z príjmu za licencie a ich použitia.
Predpokladaný príjem je 13 500 EUR a výdavky 13 310 EUR – viď.
príloha. Návrh rozpočtu bol väčšinou hlasov prijatý bez pripomienok.
6. Plán činnosti – viď. Príloha. Plán predniesol viceprezident SMF pre
EaR a bol schválený bez pripomienok.
7. Voľba viceprezidenta EaR a dvoch členov komisie: v hlasovaní
v zmysle Rokovacieho poriadku SMF bol za viceprezidenta SMF pre
EaR zvolený Peter Lazar (48 hlasov) a za volených členov komisie –
Peter Radóczi (50 hlasov) a Štefan Svitko (49 hlasov). Do ŠK EaR
boli menovaní členovia: Pavol Sás, Ján Rohár, Viliam Veteška a Peter
Belko.
8. Voľba delegátov na GZ SMF: za delegátov na GZ SMF boli okrem
členov ŠK zvolení: Peter Karumník, David Tomášek, Zdeno Pálinkáš

za náhradníkov: Martin Bušovský, Marek Polák. Spolu za EaR sú
zvolení10 delegáti a dvaja náhradníci.
9. Správa volebnej komisie: volebná komsia konštatovala, že VZ EaR
SMF na svojom zasadnutí dňa 30.11.2014 zvolila na nasledujúce
trojročné obdobie za viceprezidenta SMF pre EaR Petra Lazara a za
volených členov ŠK EaR Petra Radocziho a Štefana Svitka.
Taktiež boli zvolení delegáti na GZ SMF za rok 2014: Peter Lazar,
Peter Radoczi, Štefan Svitko, Pavol Sás, Viliam Veteška, Ján Rohár,
Peter Belko, Peter karumní, Dávid Tomášek, Zdeno Pálinkáš.
Náhradníci: Martin Bušovský, Marek Polák.
10. V bode rôzne sa prejednávali nové návrhy na zmien ŠP na rok 2015.
Zamietnuté návrhy:
- zmena časového programu CC na dva štarty MMSR
- vyplácanie odmien pre 10 jazdcov absolútne
- zrušiť povinné používanie homologovaných pneumatík pre Enduro
- zrušiť meranie hluku
Prijaté návrhy na úpravu NŠP pre rok 2015:
- značenie priemeru koncovky tlmiča výfuku a keď jazdec po preteku
bude mať iný priemer, bude diskvalifikovaný,
- zákaz mechanicky upevňovať držiaky (helmet kamera) na prilbu,
- koniec zákazu predbiehania pri časomiere na CC bude vyznačený
bielou zástavkou s čiernym X.
- zákaz odhadzovania zhadzovacích fólií z okuliarov na prejazdoch
enduro súťaže,
- organizátor môže na vlastnú zodpovednosť zriadiť priestor na
umývanie motocyklov.
11. Diskusiu otvoril M. Bušovský a príspevok sa týkal návrhov na
zlepšenie prezentácie našich podujatí po marketingovej a reklamnej
stránke. Prezident SMF p. Peter Smižík reagoval na problematiku
informáciami o spolupráci s médiami. Večer Majstrov za sezónu 2014
bude 5. decembra v Púchove len pre majstrov SR. Informoval
o príprave nového Zákona o organizovaní športových podujatí
a o aplikácii zákona na naše podmienky. B. Belluš st. požadoval
v budúcnosti skôr posielať pozvánky na VZ, aby sa dala dodržať
požadovaná lehota na predkladanie zmien ŠP.
12. Správu návrhovej komisie prečítal predseda návrhovej komisie
Pavol Sás – viď. príloha. Bola schválená hlasovaním.
11. Na záver predsedajúci VZ P. Lazar poďakoval prítomným členom
za účasť a návrhy a do novej sezóny všetkým poprial veľa úspechov
a šťastnú cestu domov.

Zapísal: Peter Lazar

v Bešeňovej, 30.11.2014

