ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia športovej disciplíny TRIAL SMF konaného dňa 14.12.2013-Bel.Slatiny
Prítomný: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Správa o činnosti ŠK Trial v športovej sezóne 2013
Správa o hospodárení ŠK Trial za rok 2013
Správa mandátovej komisie
Plán činnosti a rozpočet disciplíny TRIAL SMF pre rok 2014
Voľba delegátov na GZ SMF
Správa volebnej komisie
Rôzne
Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril viceprezident SMF pre TRIAL Milan Kollár, privítal prítomných členov
disciplíny trial a generálnu sekretárku T. Kašlíkovú. Oboznámil prítomných s programom, ten bol
v následnom hlasovaní jednohlasne odsúhlasený.
2. Vzhľadom na malý počet zúčastnených členov disciplíny Trial SMF bola zvolená len jedna pracovná
komisia mandátovo-volebno-návrhová komisia v zložení:
Belanský Juraj, Halmeš Viliam a Šimon Sordyl.
VZ návrh jednohlasne odsúhlasilo.
3. Správu o činnosti ŠK trial SMF v sezóne 2013 predniesol viceprezident SMF pre trial Milan Kollár. VZ
správu po prednesení berie na vedomie bez pripomienok.
4. Správu o hospodárení disciplíny trial SMF za rok 2013 predniesla GS T.Kašlíková. Správa bola
spracovaná ekonómkou SMF a je súčasťou archívnych dokumentov z VZ. Po prednesení správy VZ
odsúhlasilo nasledovné dotácie: po 200e pre Šimona Sordyla a Petra Vranáka,ml. ; 100€ pre
organizátora podujatia v kysuckom Novom Meste; dofinancovanie podujatia v Lazoch pod Makytou
sumou 200€ a to z dôvodu nízkeho počtu účastníkov . Následne správu VZ schvaľuje bez pripomienok.
5. Následne bola prečítaná správa mandátovo -volebno-návrhovej komisie, ktorá po kontrole prezenčnej
listiny skonštatovala, že VZ trialu SMF dňa 14.12.2013 v Belušských Slatinách zúčastnilo 14 osôb z toho
9 s hlasovacím právom. Pre voľby je v zmysle RP SMF potrebných 50+1 hlasov, t.j. 5 hlasov.
- Plán činnosti disciplíny trial na rok 2014, ktorý predniesol i s komentárom a doplňujúcimi informáciami
viceprezident M. Kollár. Za účelom spracovania plánu je potrebné doriešiť rokovania z ACCR a PZM
ohľadne spoločného kalendára podujatí. Po rozsiahlej diskusii VZ prijala k danej problematike
uznesenie – viď uznesenie z VZ. Naďalej prehlbovať spoluprácu s okolitými federáciami pri
organizovaní spoločných podujatí.

V druhej časti tohto bodu rokovania VZ boli prerokované návrhy úprav NŠP pre rok 2014:čas štartu
prvého jazdc a a zriadenie uzatvoreného parkoviska pred štartom jednotlivých podujatí. Po
rozsiahlej diskusii boli návrhy odsúhlasené. ŠK trialu bola poverená zapracovať odsúhlasené zmeny
a úpravy do nového znenia NŠP, ktorý bude publikovaný na web stránke SMF do konca decembra 2013
– viď uznesenie VZ.

6. Na GZ SMF, ktoré sa uskutoční na prelome februára/marca 2014 boli za Trial zvolení nasledovní
delegáti: Kollár Milan, Ing. Belanský Juraj, Ing. Gura Juraj, Kothay Vladimír, Vranák Peter,ml., Vranák
Peter, st., Sordyl Šimon, Dedina Ivan, Ing. Halmeš Viliam, Mikuš Danie, náhradník: Andrej Bálint
7. Následne bola prečítaná správa pracovnej komisie, ktorá zreferovala ohľadne voľby delegátov na GZ
SMF. – viď predchádzajúci bod 6. VZ správu bez pripomienok prijalo.
8. Rôzne - diskusia :
Rozsiahla diskusia medzi prítomnými členmi prebehla už pri prerokovávaní plánu činnosti a kalendára
na rok 2014.
9. Správu návrhovej komisie , ktorá obsahovala návrh na uznesenie VZ Trialu SMF VZ jednohlasne
schválilo. Návrh na uznesenie je súčasťou archívnej zápisnice.
10. Záverom viceprezident SMF pre trial Milan Kollár poďakoval prítomným za účasť a zaželal všetkým veľa
úspechov v novom roku a novej športovej sezóne 2014.

Bel.Slatiny dňa 14.12.2013

Zapísala: Tomáš Kremeník, v. r.
Overil: Milan Kollár, v. r.

VZ TRIAL SMF - príloha č.1

UZNESENIE
z valného zhromaždenia disciplíny TRIAL SMF za rok 2013, zo dňa 14.12.2013
VZ TRIAL SMF schvaľuje:
1. Správu o činnosti disciplíny trial SMF za rok 2013.
2. Správu o hospodárení disciplíny trial SMF 2013 ku dňu zasadnutia VZ.
3. Rozpočet disciplíny trial 2013 predložený ŠK.
4. Dotáciu 200 € pre Šimona Sordyla a Petra Vranáka ml. – štart na ME Tanvald; dotáciu 100€
organizátorovi podujatia v kysuckom Novom Meste; dofinancovanie organizácie podujatia v Lazoch
pod Makytou o 200€, t.j. celková dotácia organizátorovi je 400€.
5. Delegátov na GZ SMF: Kollár Milan, Ing. Belanský Juraj, Ing. Gura Juraj, Kothay Vladimír, Vranák
Peter,ml., Vranák Peter, st., Dedina Ivan, Ing. Halmeš Viliam, Mikuš Daniel, Sordyl Šimon
náhradník: Andrej Bálint
6. Zmeny NŠP podľa prerokovaných a schválených úprav a doplnkov: pevný čas štartu prvého jazdca
na podujatiach MM SR – sobota 12,00 a nedeľa 10,00 hod.; 10 minút pred štartom bude
uzatvorené parkovisko štartujúcich motocyklov.
7. Štartovné 10 € pre jazdcov štartujúcich na podujatiach MM SR vo veku do 15 rokov.
VZ TRIAL SMF ukladá:
1. Upraviť NŠP v zmysle schválených zmien a doplnkov – uzatvorené parkovisko a pevný čas štartov.
Z: ŠK Trial SMF
T: december 2013
2. Kontaktovať AACR a PZM ohľadne spolupráce pri zostavovaní spoločného kalendára sezóny 2014
s tým, že v SR sa uskutoční 1 podujatie MM ČR a min. 1 podujatie poľského majstrovstva
a recipročne sa naše podujatie MM SR uskutoční v Poľsku a v ČR.
Z: ŠK Trial SMF
T: 30.01.2014
3. Uskutočniť v priebehu mesiaca marec 2014 sústredenie pred začiatkom sezóny 2014 a to buď
v Kysuckom Novom meste alebo v Bel.Slatinách. Sústredenie bude uskutočnené pri min. 5-tich
účastníkoch. Z: ŠK Trial SMF
T: v texte
4. Uskutočniť rokovania s organizátormi voľných trialových podujatí ohľadne spolupráce v roku 2014.
Z: ŠK Trial SMF
T: január 2014
5. Zabezpečiť účasť disciplíny Trial na výstave motocykel 2014 a to formou halového trialu, alebo
ukážkami zručnosti trialových jazdcov. Z: ŠK Trial SMF
T: marec 2014
6. Zapracovať poznatky z rokovania VZ Trialu SMF do plánu činnosti na rok 2014 a tento zverejniť
spolu so zápisnicou z predmetného VZ.
Z: ŠK Trial SMF
T: december 2013

7. Na web stránke SMF spracovať online formulár na prihlasovanie jazdcov na preteky v sezóny 2014.
Sekretariát SMF následne bude vždy organizátora informovať o počet prihlásených jazdcov na
konkrétne podujatie.
Z: GS a sekretariát SMF
T: marec 2014
8. V sezóne 2014 podporiť organizátorov trialových podujatí na Slovensku dotáciou vo výške 300€.
Z. ŠK Trial SMF
T: sezóna 2014

Bel. Slatiny 14.12.2013

Zapísal: Tomáš Kremeník, v. r.
Overil: Milan Kollár, v.r.

