ZÁPISNICA
z Generálneho zhromaždenia SMF konaného dňa 28. mája 2019 v Púchove
Prítomní:

Viď prezenčná listina z GZ SMF.

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania GZ SMF
2. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
3. Správa mandátovej komisie GZ
4. Správa prezidenta o činnosti SMF za rok 2018
5. Výročná správa o činnosti a hospodárení SMF za rok 2018
6. Správa revíznej komisie SMF 2018
7. Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2019
8. Návrh úpravy stanov SMF
9. Voľba I. viceprezidenta SMF a člena RK SMF
10. Prestávka
11. Správa volebnej komisie
12. Diskusia
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
14. Ukončenie
1. Otvorenie, schválenie programu GZ SMF:
GZ otvoril prezident SMF p. Ing. Peter Lazar, ktorý v úvode privítal prítomných na Generálnom
zhromaždení SMF za rok 2018 a vyzval prítomných k minúte ticha k ucteniu pamiatky tých, ktorí nás
v predchádzajúcom období navždy opustili: Marián Troliga, Pavol Šinký st., Ľuboš Gréč, Jiří Juroška.
Následne prezident SMF odovzdal slovo viceprezidentovi SMF pre EaR p. Ing. Pavlovi Sásovi, ktorý
bol Riadiacou radou SMF poverený vedením GZ SMF. Na úvod predsedajúci prečítal program
rokovania GZ, ktorý prítomní delegáti jednomyseľne (48 za) odsúhlasili.
2. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
Predsedajúci predložil plénu na odsúhlasenie návrhy zloženia pracovných komisií, ktoré prítomní
delegáti jednomyseľne odsúhlasili a to v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia: Mariana Garčárová - predseda a členovia Marián Szentandrassi, Vladimír Kothay
Volebná komisia: Ing. Ján Rohár - predseda a členovia Mgr. Margita Vaculová, Ing. Dušan Zliechovec
Návrhová komisia: Peter Kevický - predseda a členovia Mgr. Martin Búri, Rudolf Kováčik
3. Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie p. Garčárová vo svojej správe konštatovala, že na základe overenia
prezenčnej listiny GZ SMF bolo zo 69 pozvaných delegátov s hlasovacím právom prítomných 48
delegátov, čo predstavuje účasť 69,5% delegátov. Na základe uvedeného mandátová komisia vyhlásila,
že Generálne zhromaždenie SMF konané dňa 28.5.2019 bolo uznášaniaschopné.
Dvojtretinová väčšina = 32 hlasov, 50%+1 = 25 hlasov.
4. Správa prezidenta o činnosti SMF za rok 2018
Správu o činnosti SMF za rok 2018 predniesol prezident SMF p. Ing. Peter Lazar. Vo svojej správe
zhodnotil činnosť jednotlivých disciplín SMF, pričom vychádzal zo správ o činnosti disciplín, ktoré
boli prerokované na jednotlivých valných zhromaždeniach disciplín za rok 2018. Prezident SMF vo
svojej správe taktiež zhodnotil uplynulý rok 2018 z ekonomického hľadiska a z hľadiska úspechov na
poli štátnej reprezentácie a priebehu podujatí u nás. Správa prezidenta SMF je v písomnej forme
súčasťou archívnej zápisnice z GZ SMF.

5. Výročná správa o činnosti a hospodárení SMF za rok 2018
Správu o hospodárení SMF za rok 2018, ktorú obdržali delegáti v rokovacom materiáli písomne
v stanovenom časovom limite, odprezentoval generálny sekretár SMF Mgr. Tatiana Kašlíková.
V rámci správy podala prítomným delegátom výklad systému účtovnej evidencie finančných
prostriedkov SMF a systému financovania zo strany MŠVVaŠ SR. K prednesenej správe neboli žiadne
dotazy a pripomienky, delegáti prednesenú správu v uznesení odsúhlasili – viď uznesenie GZ SMF.
Správa je prílohou archívnej zápisnice z GZ SMF 2018.
6. Správa revíznej komisie SMF 2018
Správu revíznej komisie za rok 2018 spolu s návrhom opatrení predniesol predseda revíznej komisie
a kontrolór SMF p. Ing. Peter Turányi. Správa bola prijatá. Návrh opatrení bol zapracovaný do
uznesenia z GZ SMF. Prednesená správa je súčasťou archívnej zápisnice GZ.
7. Plán činnosti SMF a rámcový rozpočet SMF na rok 2019
Návrh plánu činnosti SMF na rok 2019 predniesol generálny sekretár SMF. Návrh plánu činnosti
obdržali všetci delegáti GZ SMF po odsúhlasení v RR SMF v písomnej forme v rokovacom materiáli.
Prednesený návrh bol plénom prijatý bez pripomienok – viď uznesenie GZ SMF a je súčasťou prílohy
zápisnice z GZ SMF. V druhej časti vystúpenia GS predniesol rámcový rozpočet SMF na rok 2019
spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu. GZ SMF prednesený návrh rozpočtu po
odkonzultovaní niektorých doplňujúcich dotazov schválilo – viď uznesenie GZ SMF.
8. Návrh úpravy stanov SMF
Materiál s navrhovanými úpravami stanov SMF obdržali všetci delegáti v rokovacom materiáli
v stanovenej lehote. Návrh úpravy stanov SMF tvoria prílohu tejto zápisnice. Generálny sekretár podal
bližšie vysvetlenie k navrhovaným úpravám. Po krátkej diskusii a objasnení si niektorých sporných
otázok bolo na základe všeobecného súhlasu pristúpené k samostatnému hlasovaniu o predložených
úpravách Stanov SMF. Na základe výsledkov hlasovania boli všetky predložené návrhy úpravy stanov
SMF odsúhlasené – viď príloha D zápisnice z GZ SMF.
9. Voľba I. viceprezidenta SMF a člena RR SMF
V zmysle schválenej úpravy Stanov SMF GZ v danom bode uskutočnilo voľbu I.viceprezidenta SMF,
ktorým je v zmysle Stanov SMF vždy jeden z viceprezidentov za disciplíny SMF. RR SMF predložila
ako kandidáta na predmetnú funkciu Milana Kollára, viceprezidenta SMF pre Trial. Následne bola GZ
SMF predložená i kandidatúra Ing. Branislava Belluša za člena Revíznej komisie SMF. Po predstavení
uvedených kandidátov sa pristúpilo k voľbám.
10. Prestávka
V rámci krátkej prestávky pristúpila volebná komisia k spočítaniu volebných hlasov a k príprave
správy volebnej komisie.
11. Správa volebnej komisie
Ing. Ján Rohár, predseda volebnej komisie, predniesol správu o výsledkoch uskutočnených volieb. Na
základe sčítania volebných lístkov volebná komisia konštatuje, že pre voľbu I. viceprezidenta
z celkového počtu 48 rozdaných volebných lístkov bolo odovzdaných 38 platných volebných lístkov,
z ktorých bolo 38 hlasov pre Milana Kollára. Na základe uvedenej skutočnosti bol za I. viceprezidenta
SMF zvolený Milan Kollár a to do skončenia jeho mandátu viceprezidenta SMF pre Trial.
Ďalej volebná komisia konštatuje, že pre voľbu člena Revíznej komisie SMF bolo z celkového počtu
48 rozdaných volebných lístkov odovzdaných 48 volebných lístkov, z ktorých bolo 44 platných. Na
základe sčítania hlasov kandidát Ing. Branislav Belluš získal 44 hlasov a bol zvolený za člena RK
SMF na obdobie 2019-2023.

12. Diskusia
Na úvod diskusie vystúpil generálny sekretár, ktorý informoval o súčasnom aktuálnom dianí v SMF
a o úpravách zákona o športe a zákona č.1/2014 o organizácii športových podujatí.
Následne vystúpil Mgr. Martin Búri, ktorý poukázal na problémy s poskytnutím dotácie na MS GP
speedway, ktoré nebolo zo strany MŠVVaŠ SR finančne podporené a na druhej strane bola dotácia
z ministerstva poskytnutá na podujatie Zlatá prilba SNP. Požiadal o vysvetlenie, ako sa uvedené
podujatie dostalo do zoznamu podujatí, na ktoré SMF žiadala dotáciu. Na uvedený dotaz dostatočne
odpovedal prezident SMF a generálny sekretár SMF.
13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie GZ SMF
Predseda návrhovej komisie p. Peter Kevický predniesol Správu návrhovej komisie GZ – viď
uznesenie GZ v prílohe zápisnice. Následne GZ návrh na uznesenie odsúhlasilo v pomere hlasov:
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14. Záver
Po odsúhlasení návrhu na uznesenie predsedajúci p. Ing. Pavol Sás poďakoval všetkým prítomným
za účasť. Následne na záver vystúpil prezident SMF a taktiež poďakoval za ústretovosť a účasť na GZ
SMF všetkým prítomným členom SMF.
V Púchove, 28.05.2019
Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
Predsedajúci: Ing. Pavol Sás

Prílohy:

A - Uznesenie GZ SMF 2018
B – Plán činnosti SMF na rok 2019
C – Rámcový rozpočet SMF pre rok 2019
D – Úprava Stanov SMF
E – Prezenčná listina GZ SMF

Príloha A:
UZNESENIE
zo zasadnutia Generálneho zhromaždenia SMF zo dňa 28. mája 2019 v Púchove
I. Generálne zhromaždenie SMF berie na vedomie:
a) Informácie o dianí v motocyklovom športe prednesenú počas GZ.
II. Generálne zhromaždenie SMF schvaľuje:
1. Program rokovania GZ SMF.
2. Správu mandátovej komisie GZ SMF
3. Správu o činnosti SMF za rok 2018 prednesenú prezidentom SMF Ing. Petrom Lazarom
4. Výročnú správu o činnosti a hospodárení SMF za rok 2018
5. Správu revíznej komisie SMF za rok 2018 spolu s návrhom opatrení
6. Návrh plánu činnosti SMF na rok 2019
7. Návrh rámcového rozpočtu SMF na rok 2019
8. Úpravu Stanov SMF – viď príloha D zápisnice GZ SMF
9. Mandát zvoleného I. viceprezidenta SMF p. Milana Kollára a to do skončenia jeho mandátu ako
viceprezidenta SMF pre Trial, t.j. do konca roku 2019
10. Mandát člena Revíznej komisie SMF p. Ing. Branislava Belluša a to na obdobie 2019 - 2023
III. Generálne zhromaždenie SMF ukladá:
1) Zapracovať návrh opatrení revíznej komisie SMF do uznesení Riadiacej rady SMF.
Z: RR SMF

T: rok 2019

2) Na najbližšie GZ SMF pripraviť voľbu celej revíznej komisie SMF za účelom vyrovnania
mandátov jednotlivých členov RK SMF.
Z: RR SMF

T: GZ SMF za rok 2019

V Púchove 28.05.2019
Zapísala: Mgr. Tatiana Kašlíková, v. r.
Predsedajúci: Ing. Pavol Sás

Príloha B:
PLÁN ČINNOSTI SMF NA ROK 2019

1. V spolupráci so športovými komisiami a členskými klubmi SMF zabezpečiť uskutočnenie domácich
majstrovských a pohárových seniorských a mládežníckych podujatí podľa spracovaného športového
kalendára na rok 2019. Počas celej sezóny venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti všetkých
účastníkov podujatí SMF ( štartujúci, činovníci, verejnosť) pri dôslednom dodržiavaní predpisov
SMF a zákona č.1/2014 organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2.

Pre zachovanie funkčnosti SMF zabezpečiť činnosť orgánov, komisií a sekretariátu federácie.

3. V roku 2019 vo všetkých disciplínach venovať zvýšenú pozornosť príprave a podpore talentovanej
mládeže. V danej súvislosti spustiť podporný program financovania aktivít vedúcich k podpore
rozvoja mládežníckych aktivít SMF.
4. V spolupráci so športovými komisiami a členskými klubmi SMF zabezpečiť uskutočnenie podujatí
FIM a FIM Európa pridelených pre Slovensko v roku 2019.
5. V súvislosti s novým zákonom č. 01/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov uskutočniť seminár pre organizátorov podujatí SMF a podľa záujmu
i tretí cyklus školenie hlavných usporiadateľov (HU) a bezpečnostných manažérov (BM)
motocyklových podujatí.
6. V súčinnosti s MŠVVaŠ SR a v súvislosti s ustanoveniami zákona o športe pokračovať v postupnom
napĺňaní informačného systému športu.
7. Pokračovať v sledovaní procesov implementácie nových zákonných nariadení v športe do praxe
a prostredníctvom webového sídla SMF prenášať priebežne informácie o jednotlivých nových
nariadeniach súvisiacich so zmenami v príslušných zákonoch medzi svoju členskú základňu.
8. V rámci reprezentácie zabezpečiť účasť reprezentačných jazdcov na podujatiach FIM a FIM Európa
podľa schváleného plánu činnosti jednotlivých disciplín SMF.
9. Zabezpečiť propagáciu činnosti SMF a jej členov vydávaním pravidelných tlačových správ pre médiá
a tieto zverejňovať na internetovej stránke SMF.
10. Zabezpečiť účasť zástupcov SMF v európskych a svetových štruktúrach motocyklového športu ako
i na kongresoch a seminároch uvedených medzinárodných organizácii v zmysle schválených
uznesení RR SMF a v zmysle harmonogramu FIM a FIM Európa.
11. Spolupracovať s poverenými organizátormi významných medzinárodných motocyklových podujatí
pri zabezpečení ich priebehu vzhľadom na športovú zodpovednosť SMF voči FIM a FIM Európa.

Príloha C:
NÁVRH RÁMCOVÉHO ROZPOČTU SMF 2019
Návrh rámcového rozpočtu SMF bol spracovaný s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu
a hlavné úlohy SMF v roku 2018 . Tvorba rozpočtu vychádzala aj z hospodárskeho výsledku roku
2018 a z aktuálnej výšky štátnych dotácii ku dňu GZ SMF.

Príjem:
 Štátne dotácie
 Dotácia FIM 2019
 Licencie, manip. poplatky a poistky
 Príjem z 2% dane
 ŠR od reklamných partnerov
 Hospodárska činnosť
SPOLU:

EUR
162.299
10.836
49.800
6.000
8.000
15.000
251.935

Výdaj:
 ŠR a činnosť jednotlivých disciplín
 Dotácie z príjmu z 2% podielu dane
 Organizácia podujatí SMF
 Podpora členských klubov SMF
 Reprezentačné a propagačné účely
 Príprava talentovanej mládeže
 Školenia a semináre
 Poplatky do medzinár. organizácii
 Účasť v medzinár. štruktúrach
 Mzdové a odvodové náklady
 Nájomné
 Sekretariát – prevádzka
 Vzdelávanie a publikačná činnosť
 Zasadnutia orgánov SMF
 Materiálne investície
 Prevádzka auta
 Poistenie a ostatné prevádzkové náklady
SPOLU:

55.000
5.000
15.000
24.345
4.000
35.000
1.000
2.740
5.000
65.500
3.000
7.150
5.000
5.300
2.000
3.000
13.900
251.935

Príloha D:
ÚPRAVA STANOV SMF – GZ SMF za rok 2018

Článok 22
Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SMF a orgánov ich členov

A)
................

13. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov SMF je upravená nasledovne:
a) Riadiaca rada a prezident zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
b) kontrolór, revízna komisia, zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
c) generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a Riadiacej rade SMF,
d) športové komisie prostredníctvom viceprezidentov SMF za disciplíny a predsedovia výborov
SMF zodpovedajú RR SMF,
e) ostatné panely a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.
NOVÉ ZNENIE - doplnenie bodu 13. Článku 22 Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov
SMF a orgánov ich členov – chýbajúca zodpovednosť I. viceprezidenta:
................

13. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov SMF je upravená nasledovne:
f) Riadiaca rada a prezident zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
g) kontrolór, revízna komisia, zodpovedajú Generálnemu zhromaždeniu SMF,
h) I. viceprezident, generálny sekretár zodpovedá prezidentovi a Riadiacej rade SMF,
i) športové komisie prostredníctvom viceprezidentov SMF za disciplíny a predsedovia výborov
SMF zodpovedajú RR SMF,
j) ostatné panely a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B)

Článok 24
Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

1. Ak je člen SMF, ktorý bol zvolený do niektorej z volených funkcií, navrhnutý do druhej volenej
funkcie a do tejto bude zvolený a s voľbou súhlasí, je povinný do 3 pracovných dní z predchádzajúcej
volenej funkcie odstúpiť a to písomne na sekretariát SMF. Uvedené sa nevzťahuje na funkciu I.
viceprezidenta. S výnimkou menovania prezidentom SMF do DaAV pre jednotlivé prípady.
Viceprezidenta danej disciplíny - člena RR na zasadaní RR môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť
poverený člen komisie, vždy so súhlasom RR.
NOVÉ ZNENIE bodu 1 článku 24 Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií – úprava znenia
textu:
1. Ak je člen SMF, ktorý bol zvolený do niektorej z volených funkcií, navrhnutý do druhej volenej
funkcie a do tejto bude zvolený a s voľbou súhlasí, je povinní do 3 pracovných dní z predchádzajúcej
volenej funkcie odstúpiť a to písomne na sekretariát SMF. Uvedené sa nevzťahuje na funkciu I.
viceprezidenta a taktiež s výnimkou menovania prezidentom SMF do DaAV pre jednotlivé prípady.
Viceprezidenta danej disciplíny - člena RR na zasadaní RR môže vo výnimočných prípadoch zastúpiť
poverený člen komisie, vždy so súhlasom RR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článok 26
Voliteľnosť

C)
................

2. Podmienky voliteľnosti pre prvého viceprezidenta SMF - musí pracovať v motocyklovom športe
min. 3 roky a byt' nepretržite členom SMF posledné 2 roky. Nesmie mať profesionálne spojenie
s motocyklovým priemyslom, motocyklovým športom, alebo inými motocyklovými obchodnými
aktivitami. Ak ich má musí sa ich vzdať do 4 mesiacov od zvolenia do funkcie. Do funkcie I.
viceprezidenta bude na základe rozhodnutia Generálneho zhromaždenia a na návrh Riadiacej rady
zvolený vždy 1 viceprezident za disciplíny – člen výkonného orgánu SMF (Riadiacej rady), s
platnosťou mandátu 1 rok. Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom hlasov. Voľba prvého
viceprezidenta sa uskutoční na Generálnom zhromaždení.
NOVÉ ZNENIE bodu 2 článku 26 Voliteľnosť
................

2. Podmienky voliteľnosti pre prvého viceprezidenta SMF - musí pracovať v motocyklovom športe
min. 3 roky a byt' nepretržite členom SMF posledné 2 roky. Nesmie mať profesionálne spojenie
s motocyklovým priemyslom, motocyklovým športom, alebo inými motocyklovými obchodnými
aktivitami. Ak ich má musí sa ich vzdať do 4 mesiacov od zvolenia do funkcie. Do funkcie I.
viceprezidenta bude na základe rozhodnutia Generálneho zhromaždenia a na návrh Riadiacej rady
zvolený vždy 1 viceprezident za disciplíny – člen výkonného orgánu SMF (Riadiacej rady)
s platnosťou mandátu 1 rok. . Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom hlasov. Voľba prvého
viceprezidenta sa uskutoční na Generálnom zhromaždení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článok 27
Generálne zhromaždenie SMF (GZ)

D)

1. Generálne zhromaždenie (GZ) SMF je najvyšším zastupiteľským orgánom SMF.
2. Generálne zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
3. Riadne Generálne zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Zvoláva ho na
základe rozhodnutia Riadiacej rady sekretariát SMF písomne minimálne 10 dní vopred, pričom
písomná pozvánka obsahuje dátum, miesto, čas, miesto konania a program GZ. Súčasne musia byť
tieto informácie zverejnené na webovom sídle SMF.
................

NOVÉ ZNENIE bodu 3 článku 27 generálne zhromaždenie SMF (GZ) – návrh úpravy
v súvislosti s nejasným deklarovaním odolania pozvánky a materiálov na GZ SMF –
zosúladenie so zákonom o športe.
1. Generálne zhromaždenie (GZ) SMF je najvyšším zastupiteľským orgánom SMF.
2. Generálne zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
3. Riadne Generálne zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Zvoláva ho na
základe rozhodnutia Riadiacej rady sekretariát SMF písomne minimálne 10 dní vopred, pričom
písomná pozvánka, obsahujúca dátum, miesto, čas, miesto konania a program GZ je odoslaná spolu
s podkladmi na zasadnutie GZ. Súčasne musia byť tieto informácie zverejnené na webovom sídle
SMF.
................
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E)

Článok 33
Riadiaca rada SMF (RR SMF) a jej zloženie

................

Riadiaca rada SMF je najvyšším výkonným orgánom SMF pre riadenie motocyklového športu.
Riadiaca rada SMF riadi SMF v čase medzi dvoma GZ v súlade s uznesením GZ.
RR SMF sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.
RR SMF sa k rokovaniu schádza najmenej jedenkrát za štvrťrok, alebo v mimoriadnych prípadoch.
Je povolené prerokovanie otázok, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a
rozhodnutie veci na zasadnutí RR SMF spôsobom “per rollam” (korešpondenčne alebo –
elektronicky).
6. Uznesenia RR sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.
7. Riadiaca rada SMF je zložená z:
a) prezidenta SMF zvoleného na GZ SMF,
b) viceprezidentov SMF za disciplíny SMF, ktorých volia valné zhromaždenia jednotlivých disciplín
SMF a potvrdzuje voľbou GZ SMF, z ktorých vždy jeden zvolený na GZ vykonáva po dobu 1
roku funkciu I. viceprezidenta
c) generálneho sekretára, ktorého potvrdzuje za člena RR voľbou GZ SMF,
d) predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF bez hlasovacieho práva.
1.
2.
3.
4.
5.

................
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Riadiaca rada SMF je zložená z:
a) prezidenta SMF zvoleného na GZ SMF,
b) viceprezidentov SMF za disciplíny SMF, ktorých volia valné zhromaždenia jednotlivých disciplín
SMF a potvrdzuje voľbou GZ SMF, z ktorých vždy jeden zvolený na GZ vykonáva po dobu 1
roku funkciu I. viceprezidenta
c) generálneho sekretára, ktorého potvrdzuje za člena RR voľbou GZ SMF.
d) predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF bez hlasovacieho práva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

F)

Článok 41
Športová komisia SMF (ŠK)
1. Športová komisia (ŠK) je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti disciplíny v
období medzi konaním valných zhromaždení. Za svoju činnosť sa zodpovedá VZ disciplíny a RR
SMF.
2. Športová komisia sa skladá z minimálne 3 členov, špecialistov v danej disciplíne.
3. Viceprezident pre danú disciplínu je volený na VZ a tým získava mandát člena RR SMF, ktorý
musí byť potvrdený voľbou na GZ SMF.
4. VZ volí aj 2 členov komisie a ostatných členov komisie, vrátane svojho zástupcu, podľa svojho
uváženia, menuje viceprezident pre danú disciplínu a dáva na vedomie RR. Na svoje zasadnutia
môže komisia prizvať ďalších členov SMF s hlasom poradným.
5. Disciplíny pre športové komisie:
a) Cestné preteky motocyklov
CPM
b) Motokros
MX
c) Bodovacie súťaže motocyklov
TRIAL
d) Enduro a rely
EaR
e) Plochá dráha
PD
f) Športová mototuristika
ŠMT

6. Športové komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok polrok. Na
prijatie rozhodnutia musí byt' zasadanie zvolané písomne najmenej 5 dní vopred, ak nie je na
predchádzajúcom zasadaní komisie dohodnuté inak. Zasadnutiu musí predsedať viceprezident pre
danú disciplínu alebo jeho zástupca. Zasadania sú neverejné. Ak sa bod rokovania týka
niektorého člena, musí mu ŠK umožniť účasť na zasadaní k danému bodu a vysloviť svoj názor.
Zasadaní ŠK sa môžu zúčastniť len členovia komisie, určení členovia s hlasom poradným,
členovia RR.
7. Je povolené prerokovanie otázok, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie
a rozhodnutie veci osobne na zasadnutí ŠK SMF spôsobom “per rollam” (korešpondenčne alebo
– elektronicky), v zmysle internej smernice SMF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

