Zápis
z Valného zhromaždenia EaR SMF za rok 2015 konaného
dňa 12.12. v Považskej Bystrici
1. Otvorenie a voľba komisií: VZ otvoril a viedol viceprezident EaR Peter Lazar. Po
odsúhlasení programu, pristúpil k voľbe komisií. Na návrh z pléna navrhol nevoliť
volebnú komisiu a voľbu delegátov odsúhlasiť v návrhu uznesenia VZ. Uvedený
návrh a komisie boli schválené hlasovaním.
2. Správa o priebehu sezóny 2015. Správu predniesol predseda ŠK P. Lazar. Týkala
sa zasadnutí ŠK, domáceho šampionátu, účasti jazdcov v ME, ISDE v Košiciach.
Správa je v prílohe zápisu.
3. Po správe mal slovo prezident SMF p. Peter Smižík, pretože musel ešte cestovať
na zasadnutie VZ Mototuristiky v Ružomberku. Jeho príhovor sa týkal vystúpenia
SMF na ISDE, jednania na Slovenskej poľovníckej komore a zmien vo
financovaní športu po prijatí nového Zákona o športe.
4. Správu o hospodárení predniesol predseda ŠK. 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. Predseda
ŠK vysvetlil spôsob financovania ŠR. Správy boli odsúhlasené hlasovaním bez
pripomienok.
5. Správa mandátovej komisie: Správu predniesol predseda mandátovej komisie
Peter Radoczi: Správa je prílohou zápisu.
6. Návrh rozpočtu pre rok 2016. Návrh predniesol predseda ŠK P. Lazar. Týkal sa
len financií z príjmu za licencie a ich použitia vrátane štátnej reprezentácie.
Predpokladaný príjem spolu s podporou pre ŠR je 22 500 EUR a výdavky 22 110
EUR – viď. príloha. Návrh rozpočtu bol väčšinou hlasov prijatý bez pripomienok.
7. Plán činnosti – viď. príloha: Predniesol ho predseda ŠK a bol odsúhlasený bez
pripomienok.
8. Za delegátov na GZ SMF boli zvolení nasledovní členovia: Peter Lazar, Ján
Rohár, Pavol Sás, Štefan Svitko, Peter Belko, Viliam Veteška, Peter Karumník
Marek Polák, Rudolf Migila, Vladimír Preis a za náhradníka Adam Šipikal. Spolu
za EaR sú zvolení 10 delegáti a jeden náhradník.
9. V bode rôzne sa neprejednávali nové návrhy na zmien ŠP na rok 2016. Bol
predstavený kalendár na rok 2016, ktorý pozostáva zo 4 klasických Enduro súťaží
a troch Country Crossov plus dvojice v Liptovskej Osade. Spolu osem podujatí.
10. Diskusiu otvoril gener. sekretárka SMF Tatiana Kašlíková. Dotýkala sa hlavne
nového Zákona o športe a financovania SMF. Jozef Marenčák navrhol vytvoriť

oficiálny priestor na diskusiu a pripomienky v rámci časového programu podujatí –
najlepšie v sobotu o cca 17,00 hod. Za týmto účelom Viliam Veteška navrhol
zriadiť na stránke SMF diskusné fórum pre registrovaných členov SMF. Viď. zápis
návrhu uznesenia.
11. Správu návrhovej komisie prečítal predseda návrhovej komisie Pavol Sás – viď.
príloha. Bola schválená hlasovaním jednohlasne.
12. 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 Považskej Bystrici, 12.12.2015

Uznesenie z VZ EaR SMF 2015

Valné zhromaždenie schvaľuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu mandátovej a návrhovej komisie.
Program valného zhromaždenia EaR.
Správu o činnosti za rok 2015.
Plán činnosti a rozpočet na rok 2016.
Správu o hospodárení za rok 2015.
Delegátov na generálne zhromaždenie SMF: Peter Lazar, Ján Rohár, Pavol
Sás, Štefan Svitko, Peter Belko, Viliam Veteška, Peter Karumník Marek Polák,
Rudolf Migila, Vladimír Preis
Náhradník: Adam Šipikal

Valné zhromaždenie ukladá:
1. Zabezpečiť realizáciu plánu činnosti na rok 2016
T: 2016
Z: komisia
2. Zabezpečiť účasť na GZ SMF
T: január 2016
Z: predseda ŠK
3. Zabezpečiť financie na riadny chod disciplíny
T: priebežne r. 2016
Z: komisia

Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1. Pripomienky členov vyplývajúce z diskusie:
Zriadiť diskusné fórum na stránke SMF/ENDURO
Počas MM SR v sobotu v čase od 17:00 do 18:00 hod. stretnutie komisie
s členmi o riešení problémov a predkladaní návrhov do budúcnosti.
Poveriť p. Radocziho informovať komisiu FIM o požiadavkách z VZ.
2. Poplatok za licenciu jazdca SMF pre rok 2016. licencia A: 80€, licencia B: 40€.
Cena platí pri platbe do 31.12.2015. Po uvedenom termíne sa cena zvyšuje
o 10€.
3. Výšku štartovného poplatku pre držiteľov licencie SMF – 40€ pre CC a 50€
pre enduro. Pre ostatných účastníkov so zahraničnými licenciami 50€.
Jednorazová licencia 15€/2 dni, 10€/1 deň.

