
ZÁPIS  zo zasadnutia SR MKK dňa 16.4.2020 
02/2020 

  
Zúčastnení: 
Za SR MKK: pp.Dvonč, Klink, Koniar, Lukáč, Sidor, Sudzina  
Za DR MKK: Orság  
Ospravedlnení : p.Daňo 
  
Program SR MKK dňa 16. 4. 2020 
1. Kontrola plnenia úloh 
2. Informácia o činnosti MKK  - ústna informácia 
3. Správa Manažmentu MMM – ústna informácia 
4. Alternatívy rozpočtu MKK a MMM pre rok 2020 
5. Rôzne 
      - Účtovná uzávierka, audit a výročná správa MKK za rok 2019  
      - Valné zhromaždenie MKK v roku 2020 
      - Členská základňa MKK  
  
Prezident MKK p. Sudzina  privítal zúčastnených na rokovaní SR MKK, ktoré sa kvôli núdzovému stavu z dôvodu 
opatrení proti šíreniu koronavírusu uskutočňuje formou videokonferencie cez aplikáciu Microsoft TEAMS. Od 
posledného zasadnutia sa veľa veci zmenilo, šíriaci sa COVID 19 ovplyvnil atletický kalendár a zrušenie viacerých 
atletických a športových podujatí na Slovensku aj v zahraničí a je potrebné následne priebežne riešiť aktuálnu 
situáciu. 
  
Na úvod  sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK. 
SR MKK jednohlasne schválila predložený program. 
  
K BODU 1: Kontrola plnenia úloh 
Úloha 1: Nafotiť všetok prebytočný materiál v skladoch a pripraviť ponuku na predaj, resp. darovanie. 
T: 28.2., Z: Dvonč/Sidor 
Úloha splnená. V sklade kasárne na Moyzesovej ulici je uložená štartová brána na voľnom priestranstve, ostatní 
materiál (2 ks tribún, šibenice, plastové podložky, školské lavice, železné A-čka ... sú uložené v hangári. 
V sklade na Jantárovej ulici sa nachádza materiál používaný každoročne na MMM, vyradený a nefunkčný materiál 
bol odvezený na zberný dvor. Prehľad materiálu je zverejnený na One Note. (Manažment MMM-Dokumenty-Mobiliár) 
 
Úloha 2: Na základe neschválenia prijatia kandidátov za členov MKK, ukladá vrátiť zaplatené preddavky na členský 
poplatok všetkým neprijatým kandidátom. 
T: 28.2., Z: MKK 
Úloha trvá. Neprijatí kandidáti nereagovali na výzvu ohľadom vrátenia poplatku na účty. Nový predložený návrh na 
vrátenie  formou poštovej poukážky na adresy. 
  
Úloha 3: Dokladovať uzatvorenie plnenia s fy PROCARE z roku 2016 
T: 28.2., Z: Koniar 
Úloha splnená. Vznikol schodok 318,- EUR – z r. 2016, započítaný v rokoch 2017, 2018 - nedoložený výkonom. 
Vysvetlenie podal ústne na zasadnutí SR p. Koniar. 
Maratónsky klub Košice  poskytol spoločnosti Progress Promotion Košice finančné plnenie vo výške 318 Eur ako 
protihodnotu a náhradu výdavkov spojených so zaistením služieb firmy ProCare v prospech MMM za rok 2016. Táto 
služba ProCare nebola napokon dodaná a to ani v náhradných termínoch v rokoch 2017 a 2018. Maratónsky klub 
Košice tak získa uvedenú sumu 318 Eur späť a to pri uzatvorení 97. ročníka MMM za rok 2020  pripísaním tejto sumy 
na stranu aktív MKK pri celkovom vyúčtovaní zmluvného vzťahu medzi Maratónskym klub a Progress Promotion. 
 
Úloha 4: Členom SR zaslať pripomienky k predloženým materiálom k Vyhodnoteniu zmluvy o spolupráci medzi MKK 
a PPK písomne e-mailom. 
T: 28.2., Z: SR MKK 
Úloha splnená čiastočne. Svoje poznámky zaslal p. Lukáč. Ostatní členovia SR MKK sa nevyjadrili.  
  
Úloha 5: Členom SR zaslať pripomienky k predloženému písomnému materiálu Koncept MMM 2020, písomne e-
mailom. 
T: 28.2., Z: SR MKK 
Úloha splnená čiastočne. Svoje poznámky zaslal p. Lukáč. Ostatní členovia SR MKK sa nevyjadrili.  
  
Úloha 6: Uzatvoriť zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Annou Polákovou CA, zapísaná v Slovenskej 
komore audítorov, Licencia číslo 340. 
T: ihneď, Z: p. Sudzina 
Úloha splnená. MKK uzavrel zmluvu na audit účtovnej závierky k 31.12.2019 a overenie výročnej správy za rok 2019 
zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o športe. 
  
Úloha 7: Hľadať  nehnuteľnosť vhodnú na prenájom a presťahovanie  kancelárskych priestorov MKK. 
T: ihneď., Z: MKK 
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Úloha splnená. Uzavretie zmluvy s HSV Servis, s.r.o o nájme priestorov na Hroncovej 2 a následne presťahovanie 
MKK  od 1. marca 2020. 
  
SR MKK prijala stanovisko k nevysporiadaným úlohám z r. 2019:  
  
Úloha 23 : Preposlať prezentáciu k ďalšiemu smerovaniu MKK a MMM predloženú na neformálnom zasadnutí SR 
dňa 22.8.2019 jednotlivým členom SR MKK. 
T: 25.11., Z: Koniar 
Úloha sa vypúšťa. Materiál predkladateľ stiahol z rokovania SR MKK. V momentálnej neistej situácii spôsobenej 
pandémiou je tento materiál neaktuálny, preložený na neurčito, v závislosti od vývoja situácie.  
  
Úloha 27: SR MKK žiada p. Daňa o predloženie listu, ktorý odoslal Sebastianovi Coe, prezidentovi World Athletics. 
T: 31.12., Z: Daňo 
Nesplnená. Úloha sa vypúšťa. 
  
SR MKK zobrala na vedomie : 

1. Splnenie a uzatvorenie úloh č. 23, 27, 1, 3, 4, 5, 6, 7, (2 - nahradená novou č. 8)  
2. Splnenie a priebežné sledovanie úloh č. 13, 18, 19, 22 
3.   

SR MKK poveruje : 
Úloha 8:  tajomníka MKK na vrátenie zaplatených preddavkov na členský poplatok  neprijatým kandidátom formou 
poštovej poukážky na adresy 
T: ihneď., Z: Dvonč 
  
SR MKK schvaľuje Zápis 01/2020 zo zasadnutia SR MKK bez pripomienok. 
  
K Bodu 2 : Informácia o činnosti MKK - ústna informácia 
SR MKK zobrala na vedomie informáciu o činnosti, aktuálnej situácii a fungovaní MKK predloženú p. Dvončom MKK 
obdržal výpoveď služby Web Card (30.6.2020) zo strany Unicredit banky s ponukou na ukončenie služby, alebo 
prechod na novú modernejšiu verziu služby. Do úvahy musíme brať fakt, že práve v tomto roku sme zrušili možnosť 
platby štartovného  prevodom a prešli sme v plnom rozsahu na platby kartou. 
  
Pokladníčka MKK p. Krížovská ukončila z dôvodu pandémie Dohodu o vykonávaní práce výpoveďou k 31.3.2020. 
Fyzicky pokladňu prevzal tajomník MKK p. Dvonč  a agendu p.Krížovskej si podelili pracovníčky sekretariátu MKK p. 
Kopcsayová a p. Handzová. ) 
  
Sekretariát  naďalej pracuje v pracovnom režime formou home office, pričom je zabezpečená každý pracovný deň 
prítomnosť tajomníka MKK na sekretariáte MKK, v prípade potreby aj ďalších pracovníkov Sekretariátu MKK. 
  
SR MKK ukladá : 
Úloha 9: Z dôvodu ukončenia  služby Web Card (30.6.2020) uskutočniť prieskum trhu na dodávateľov uvedenej 
služby,  výber dodávateľa služby, zmluva a následná implementácia novej služby do registračného systému 
eSOREG v podmienkach prebiehajúcej registrácie na MMM (v spolupráci s eSOLUTIONS).   
T: 30.4.2020., Z: Dvonč 
  
Úloha 10: Po odznení reštrikčných opatrení hľadať optimálny variant riešenia funkcie pokladníka na Sekretariáte 
MKK. 
T: podľa textu., Z: Sudzina 
  
 K Bodu 3 : Správa Manažmentu MMM – ústna informácia 
SR MKK zobrala na vedomie informáciu o aktuálnej situácii a fungovaní Manažmentu MMM predloženú p. Koniarom. 
Reštrikčné opatrenia štátnych inštitúcií ovplyvnili aj činnosť Manažmentu MMM. Od 13. marca platí zákaz usporiadať 
akékoľvek športové podujatia v SR, obmedzenia vycestovania a pod. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k zrušeniu 
plánovaného podujatia KPHM (16.5.2020) a presunutie na r. 2021(15.5.2021). Spracovanú agendu (trať, dopr. 
značenie, mapy, lokalizácia ap.) využijeme pre manuály v budúcom roku. Prebieha komunikácia s prihlásenými 
pretekármi o presune príp. vrátení štartovného. 
MMM 2020 ostáva v pôvodnom termíne 4.10.2020, Možnosť prihlásenia za najnižšie štartovné predĺžená o 1 mesiac 
do 30.4.2020. Evidujeme prepad prihlásených o 40 % oproti r. 2019.  
Maratónsky oheň z Atén preložiť a zaradiť do programu MMM 2021. 
WA(IAAF) predĺžil Silver Label pre MMM automaticky aj pre r. 2020. Nejasná je situácia ohľadom poplatkov za tento 
status. Budeme sledovať.  
SAZ plánuje do Košíc preložiť neuskutočnené MSR v maratóne  a MSR v polmaratóne presunúť do nového termínu 
BAMA (5.- 6.9.2020) . 
Od organizátorov  z Miškolca prišla informácia  na nový termín (12.9.2020) ultrabehu KE – Miškolc. Sledujeme 
situáciu, počkáme na stanovisko mesta KE, sme pripravení pomôcť. 
  
SR MKK poveruje : 
Úloha 11:  riaditeľa MMM prerokovať s organizátormi z Atén zaradenie zapálenia maratónskeho ohňa do programu 
MMM 2021 príp. jubilejného MMM. 
T:august 2020., Z. Koniar 



  
K Bodu 4 : Alternatívy rozpočtu MKK a MMM pre rok 2020 
SR MKK zobrala na vedomie predloženú krátenú úpravu rozpočtu ( - 15 - 20 %) a informáciu o ekonomickej situácii 
MKK a MMM predloženú p. Koniarom. V písomnom prehľade je aktuálna úprava zoradená za jednotlivé rozpočtové 
položky. Vzhľadom na obmedzený režim a zastavenie plánovaných aktivít (májový KPHM, prezentácie MMM ap.) je 
viacero položiek bez čerpania, príp. čerpané len čiastočne. MKK je pripravený na verziu šetriaceho rozpočtu. 
Predložený rozpočet je strednou cestou a vychádza ako reálny scenár z viacerých alternatív. Tajomník MKK požiadal 
o kópiu upravenej verzie rozpočtu ako prílohu k zápisnici. 
  
Prebieha komunikácia s jednotlivými partnermi a sponzormi: mesto KE – MMM zaradené priamo do rozpočtu mesta, 
USS – zmluva v riešení, čakáme na stanovisko,  
Platné zmluvy – Heineken, Fresh, Magna, Dôvera, prísľuby od Stability, NN poisťovňa, Swietelski, automobilová 
značka. Partneri a sponzori požadujú, že by v prípade nekonania podujatia neboli stratoví, plnenie zmluvy 
podmieňujú konaním podujatia. 
p. Lukáč pripomenul, že táto verzia rozpočtu je odvážna, projektovaná na pôvodný termín (4.10). Avizoval možný 
scenár, že vzhľadom na pandemické opatrenia nebude možné organizovať MMM v pôvodnom termíne a doporučuje 
zaoberať sa usporiadaním MMM v úspornej verzii (udržiavací maratón).   
                                                                                                                                                                                                                                                                 
SR MKK ukladá : 
Úloha 12: v súlade s horeuvedeným a následnou diskusiou sledovať predložený upravený rozpočet a informovať 
orgány MKK a MMM o jeho aktualizácií  podľa jednotlivých rozpočtových položiek. 
T: jún 2020., Z: Sudzina, Koniar 
  
K Bodu 5 : Rôzne 
1/ Účtovná závierka, audit, výročná správa MKK za r. 2019.  
Hospodárenie MKK a príprava daňového priznania za r. 2019 je v štádiu úprav – MKK požiadal o odloženie podania 
Daňového priznania. Súbežne prebieha audit, kde na stretnutí vedenia MKK a firmy FINEXPERT začiatkom apríla 
bolo dohodnuté, že poverenou osobou pre komunikáciu ohľadom auditu bola určená p. Viera Lukáčová  
(FINEXPERT). Správa o hospodárení bude súčasťou Výročnej správy o činnosti MKK, ktorá bude predložená 
najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždenie MKK. V súlade s platnou legislatívou a aktuálnou situáciou je MKK 
povinný zverejniť auditovanú Výročnú správu najneskôr do 30.7.2020. (v prípade konania VZ MKK pred týmto 
termínom platí povinnosť  zverejnenia do 15 dní od prerokovania na VZ MKK). 
  
SR MKK poveruje : 
Úloha 13: prezidenta MKK z dôvodu odloženia podania Daňového priznania urobiť dodatok k zmluve o audite 
s návrhom nového termínu vydania správy auditora. 
T: máj 2020., Z: Sudzina 
 
2/ Valné zhromaždenie MKK  
VZ MKK v pôvodne navrhovanom termíne do 30.6.2020 sa z dôvodu pandemických a reštrikčných opatrení 
neuskutoční. 
  
SR MKK schvaľuje  
Úloha 14: vzhľadom na vývoj situácie a obmedzenia uskutočniť VZ MKK v roku 2020 v mesiaci november/december, 
ktoré bude zároveň volebným. Termín bude stanovený dodatočne. Za hlasovalo 6 členov SR MKK. 
  
3/ Členská základňa 
SR MKK zobrala na vedomie informáciu o ukončení členstva v MKK, v súlade so smernicou o členských poplatkoch, 
členom ktorí neuhradili členský poplatok za r. 2019 : Štefan Benedik, Marek Dziedziak, Jaroslav Lehotský, Jaroslav 
Ružinský, Vladimír Segiňák, Imrich Šoltés, Ľubomíra Šoltésová, Róbert Tatrai, Anton Vojtičko.  
. 
SR MKK rozhodla o pozastavení podávania nových žiadostí o členstvo v Maratónskom klube do konania riadneho 
VZ MKK v r. 2020. Za hlasovalo 6 členov SR MKK. 
  

• p.Lukáč vniesol otázku marketingového partnera a marketingových práv, nakoľko k 31.12.2020 skončí platnosť 
Zmluvy o spolupráci. 

SR MKK poveruje: 
Úloha 15: prezidenta MKK otvoriť fundovanú diskusiu o zadefinovaní koncepcie nového vzťahu markentingového 
partnera  MKK.  
T: priebežne., Z: Sudzina 
  

• p.Koniar poďakoval a pozitívne hodnotil kultivovaný spôsob a vystupovanie členov SR MKK počas vedenia tejto 
videokonferencie. Vyslovil presvedčenie, že sa už budeme môcť osobne  stretávať na zasadnutiach orgánov 
klubu . 

• p.Sudzina ukončil rokovanie SR MKK  
  
Nasledujúce zasadnutie SR MKK sa uskutoční v termíne Jún/2020 
  
Zapísal: J. Dvonč       
Overil: J. Sudzina                                                                      



  

  


