
Zápis z jednania Valnej hromady Slovenského zväzu minikár 
 
 

zo dňa 24. októbra 2009 v Račkovej doline 
 
 

 
1. Po zaprezentovaní všetkých účastníkov valné zhromaždenie zvolilo: 
 
Mandátovú komisiu: 
 Palková, Čitáriová, Poláková 
 
Návrhovú komisiu: 
Palko Vladimír, Mládek Vladimír, Blanár Ľubomír 
 
Volebnú komisiu: 
Ivanová, Ovečka, Vargová 
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie rokovania VZ pre rok 2009 
2. Národné športové poriadky pre minikáry na rok 2010 
3. Voľba športovej komisie 
4. Kalendár podujatí pre rok 2010 
5. Diskusia 
6. Uznesenie a záver 

 
 
Účastníci valného zhromaždenia jednohlasne schválili program  

 
 
2. Národné športové poriadky 
 
 
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí odsúhlasilo tieto zmeny v Národných športových 
poriadkoch: 
 

      A/ Vekové kategórie 
      Valné zhromaždenie odsúhlasilo prispôsobenie vekových kategórii podľa Českých národných 
poriadkov a to nasledovne: 
 
 
 
     M1...........................................chlapci a dievčatá          4-8 rokov 
     M2...........................................chlapci a dievčatá   max. 12 rokov 
     M3...........................................chlapci a dievčatá   max. 16 rokov 
     M3D.......................................................dievčatá    max. 18 rokov 
     M4..........................................................chlapci      max. 21 rokov 
                                                                     dievčatá    max. 99rokov 
     M5...........................................chlapci a dievčatá    max. 99rokov 
 
 



Vekom sa rozumie dovŕšený počet rokov v roku, pre ktorý je vydaná licencia jazdca. 
Dievča vo veku 22 rokov sa môže rozhodnúť (vždy pre celú sezónu), či bude štartovať v kategórii M4 
alebo M5. 
Kategória nemôže byť počas sezóny menená. 
 
Zmeniť článok v článku III. Vekové kategórie nasledovné: 
   
    V prípade prihlásenia 4... a viac jazdcov vo veku nad 21 rokov sa vytvorí veková kategória M5 od 22 
rokov. 
 
    B/ Preteky MS a SP jazdené v zahraničí 
Článok II. odst. 8 Systém jázd a hodnotenie.  
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí schválilo k bodu B nasledovné: 
 
   V prípade zahraničných pretekov (mimo územia SR) započítavaných do seriálu MS, musia byť 
výsledky preteku vyhodnocované systémom jázd „B“. Inak pretek nebude zaradený do seriálu pretekov 
MS. 
  
  V prípade zahraničných pretekov (mimo územia SR) započítavaných do seriálu SP, budú výsledky 
vyhodnocované systémom jázd, ktorý bude stanovený v danom preteku usporiadateľom.  
 
          

3. Voľba športovej komisie 
 
Mandátová komisia potvrdzuje počet 45 vydaných platných licencií pre rok 2009. Valného 
zhromaždenia sa zúčastnilo 31 členov oprávnených voliť s počtom hlasov 31. 
Valné zhromaždenie zvolilo športovú komisiu pre sezónu 2010 v tomto zložení: 
 
Mládek Vladimír ZTŠČ Rohožník – predseda športovej komisie 
Gonda Pavol Minikáry Banská Bystrica – člen 
Hudec Vladimír ZTŠČ Rohožník – člen 
Polák Peter AMK Hlohovec – člen 
Čitáry Ivan Minikárklub Nitra – člen 
Palko Vladimír Ralvex Košice – člen 
Katrenčín Peter Moto Baby Klub Žilina – člen 
Čitáry Ivan ml. zástupca pretekárov – člen 
 
Valné zhromaždenie odhlasovalo, že predseda športovej komisie bude mať pri hlasovaní 2 hlasy, bol 
dodržaný nepárny počet hlasov v komisii. 
 
 
 
 
 
4. Kalendár podujatí pre rok 2010 
 
Mandátová komisia potvrdzuje 45 vydaných platných licencií pre rok 2009. Valného zhromaždenia sa 
zúčastnilo 31 členov oprávnených voliť s počtom hlasov 31. 
Valné zhromaždenie jednohlasne odsúhlasilo predložený návrh kalendára podujatí na sezónu 2010 
a zároveň dalo športovej komisii za úlohu uzatvoriť kalendár pretekov najneskôr do 31. januára 2010 
s tým, že po tomto termíne sú povolené len presuny pretekov medzi klubmi. Dátumy (termíny) 
pretekov sú po tomto termíne nemenné. 
 



5. Diskusia 
 
V diskusii vystúpil Ľuboš Blanár a informoval VZ ohľadom využitia prostriedkov získaných z 2% 
daní a vyzval účastníkov VZ k zvýšenej aktivite v tejto problematike. 
Ďalej Vladimír Mládek predseda športovej komisie, informoval účastníkov VZ o založení OZ 
Slovenský zväz minikár a informoval tak VZ o splnení jedného z bodov minuloročného uznesenia 
VZ. 

    
 
6. Uznesenie VZ. 
 
  VZ schválilo zmeny v Národných športových poriadkoch tak ako sú uvedené v bode 2 tohto zápisu. 
A to nasledovne: 
  Mandátová komisia potvrdzuje, že hlasovanie o zmene v Národných športových poriadkoch 
prebehlo nasledovne: z 31 oprávnených členov voliť hlasovalo za 29, proti 2, zdržalo sa 0. 
  VZ schválilo Športovú komisiu na sezónu 2010 podľa bodu 3 tohto zápisu. 
  VZ schválilo predložený návrh kalendára na sezónu 2010 s úlohami pre športovú komisiu podľa 
bodu 4 tohto zápisu. 
  Ďalej VZ schválilo otvorene kategórie M5, jazdcom kategórie M5 sa nemusia dávať poháre na 
stupňoch víťazov. Oceňovanie víťazov kategórie M5 je v kompetencii usporiadateľa, no minimálne 
schválené ocenenie je diplom.   
  Mandátová komisia potvrdzuje 45 vydaných platných licencií pre rok 2009. Valného zhromaždenia 
sa zúčastnilo 31 členov oprávnených voliť s počtom hlasov 31. 
  Valné zhromaždenie schválilo predložené uznesenie jednohlasne. 
 
 
 
 
 
V Račkovej doline 24. októbra 2009. 
 
 
                                                                      Mládek Vldimír – predseda športovej komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 


