
ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 14.7.2020 
03/2020  
  
Zúčastnení:  
Za SR MKK: pp. Daňo, Dvonč, Klink, Koniar, Lukáč, Sidor, Sudzina  
Za DR MKK: Orság, Bača (zástupca USS KE) 
  
Program SR MKK: 

1. Kontrola plnenia úloh 
2. Informácia o činnosti MKK  
3. Správa Manažmentu MMM  
4. Informácia o upravenom rozpočte MKK a MMM 2020  
5. Účtovná závierka / Výročná správa 2019 
6. Rôzne  

Informácia o realizácii projektu Podeľme sa! 
30. výročie Maratónskeho klubu Košice 

  
Prezident MKK p. Sudzina privítal zúčastnených a otvoril  rokovanie  SR MKK.  
Na úvod sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK. 
Na návrh p. Sudzinu bol do programu SR  MKK doplnený ako 3. bod : Informácia zástupcu USS KE k spolupráci 
v r. 2020. Ostatné body sa posúvajú nižšie. 
 SR MKK jednohlasne schválila predložený program rozšírený o bod 3: Informácia zástupcu USS KE k spolupráci 
v r. 2020  
K BODU 1: Kontrola plnenia úloh 

 
SR MKK schvaľuje Zápis 02/2020 zo zasadnutia SR MKK bez pripomienok.  

SR2015 SR MKK poveruje prezidenta MKK otvoriť fundovanú diskusiu 
o zadefinovaní koncepcie nového vzťahu markentingového partnera MKK.  
ÚLOHA trvá.  

Priebežne Sudzina 

SR2014 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 
ÚLOHA trvá . 

 Priebežne  Sudzina 

SR2013 SR MKK poveruje prezidenta MKK z dôvodu odloženia podania Daňového 
priznania urobiť dodatok k zmluve o audite s návrhom nového termínu 
vydania správy auditora. 
ÚLOHA splnená . 

Máj 2020 Sudzina 

SR2012 V súlade s horeuvedeným a následnou diskusiou sledovať predložený 
upravený  rozpočet a informovať orgány MKK a MMM o jeho 
aktualizácií  podľa jednotlivých rozpočtových položiek.  
ÚLOHA trvá . Samostatný bod dnešného programu. 

Priebežne Sudzina, 
Koniar 

SR2011 SR MKK poveruje riaditeľa MMM prerokovať s organizátormi z Atén 
zaradenie zapálenia maratónskeho ohňa do programu MMM 2021 príp. 
jubilejného MMM. 
ÚLOHA splnená . 

August 
2020 

Koniar 

SR2010 Po odznení reštrikčných opatrení hľadať optimálny variant riešenia funkcie 
pokladníka na Sekretariáte MKK. 
ÚLOHA splnená čiastočne . Fyzicky pokladňu prevzal tajomník MKK p. 
Dvonč a agendu p.Krížovskej si podelili pracovníčky sekretariátu MKK p. 
Kopcsayová a p. Handzová. ) 

Podľa textu Sudzina 

SR2009 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).   
ÚLOHA splnená . 

30.4. Dvonč 

SR2008 SR MKK poveruje tajomníka MKK na vrátenie zaplatených preddavkov na 
členský poplatok  neprijatým kandidátom formou poštovej poukážky na 
adresy 
ÚLOHA splnená. 

Ihneď Dvonč 

SR1919 Predloženú písomnú správu využiť pri príprave a spracovaní Výročnej 
správy MKK za rok 2019. 
ÚLOHA splnená . 

30.6.2020 Sudzina 



  
K Bodu 2 : Informácia o činnosti MKK   
SR MKK zobrala na vedomie písomnú informáciu o činnosti, aktuálnej situácii a fungovaní MKK predloženú p. 
Dvončom .  
p.Koniar – doplnil informáciu o rokovaní zo zástupcami bežeckých  podujatí (BA, BB, Rajec, PO ...) 
o možnostiach spoločného postupu pri organizácii svojich podujatí. Je potrebné sledovať pokyny hlavného 
hygienika, povolené maximálne počty účastníkov, zdravotné a hygienické opatrenia. V tejto súvislosti prebehli aj 
stretnutia so zástupcami SAZ, SOŠV. 
p.Sudzina – informoval o stretnutí so zástupcami mesta , mestskými organizáciami a podnikmi,  
  
K Bodu 3 : Informácia zástupcu USS KE k spolupráci v r.2020. 
p. Bača informoval SR MKK o aktuálnej komplikovanej situácii v USS KE, ktorá má dosah aj na podporu športu 
v meste. V týchto dňoch prebehli stretnutia a rokovania  o podpore MMM a v tejto chvíli vie USS KE prerozdeliť 
na MMM 2020 podporu vo výške 50 % oproti minulým rokom, v prípade usporiadania podujatia.   
  
SR MKK zobrala na vedomie informáciu zástupcu USS KE o aktuálnej situácii, vyzdvihla aktivitu p. Baču ktorú 
vyvíja v prospech MMM a poďakovala za podporu a ústretový krok USS KE. 
  
SR MKK ukladá : 
Úloha 16 : pripraviť podklady pre návrh zmluvy o spolupráci s USS KE pre r.2020 . 
T: 31.7.2020., Z: Sudzina, Koniar  
  
K Bodu 4 : Správa Manažmentu MMM  
Reštrikčné opatrenia štátnych inštitúcií ovplyvnili aj činnosť Manažmentu MMM. Z tohto dôvodu sa pristúpilo 
k rokovaniu s bežeckou komunitou a organizátormi bežeckých podujatí. Bol spracovaný spoločný  dokument 
(príloha zápisu) pre krízový štáb, v ktorom boli formulované naše ciele a postupy za účelom upresnenia 
podmienok organizovania bežeckých podujatí.  
p. Koniar predložil tohtoročný zámer a koncepciu MMM (príloha zápisu) z pohľadu organizácie a rozpočtu. 
MMM 2020 ostáva v pôvodnom termíne 4.10.2020. Podujatie sa rozdelí nasledovne : 
3.10. sobota – Minimaratón – 3 zónové štarty po 1000 účastníkov (16:00, 16:30, 17:00) 
4.10. nedeľa – MMM – 6 zónových štartov od 08.50 do 09:40. Maximálny celkový počet účastníkov 5000. 
  
V následnej diskusii tlmočili členovia SR MKK požiadavku pripraviť aj alternatívne, úspornejšie varianty podujatia, 
ktoré by flexibilnejšie reagovali na prípadné zmeny pri zhoršovaní pandemickej situácie.  
  
SR MKK zobrala na vedomie informáciu o aktuálnej situácii a činnosti Manažmentu MMM a informáciu o stave 
príprav MMM 2020 predloženú p. Koniarom.  
  
SR MKK odporúča :  
Úloha 17: riaditeľovi MMM a Manažmentu MMM pripraviť viacero alternatív (plán B) pre možný prípad zmien 
hygienicko-bezpečnostných opatrení  
T:august 2020., Z: Koniar  
  
K Bodu 5 : Informácia o upravenom rozpočte MKK a MMM 2020  
SR MKK zobrala na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu a návrh aktualizácie rozpočtu MKK a MMM 2020 
predložené p. Koniarom. 
Tajomník MKK doplnil informáciu o uverejnenej výzve MŠVVaŠ SR k predkladaniu žiadosti  o príspevok na 
významné podujatia. MKK na základe týchto pokynov zaslal novú žiadosť o príspevok.  
  
SR MKK schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu MKK a MMM 2020 (variant júl 2020) v celkovej sume 
595 250,- EUR,   vrátane komentáru k príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu . 
Za hlasovalo 7 prítomných členov SR MKK. 
Tajomník MKK požiadal o kópiu upravenej verzie rozpočtu ako prílohu k zápisnici.  
  
K Bodu 6 : Účtovná závierka / Výročná správa 2019 
SR MKK zobrala na vedomie  Výročnú správu MKK 2019 (VS MKK 2019). Správa bude jedným z bodov 
rokovania VZ MKK 2020. 
Súčasťou správy sú aj účtovné závierky hospodárenia MKK a všetky ďalšie náležitosti v zmysle zákona. 
  
SR MKK ukladá : 
Úloha 18 : prezidentovi MKK zabezpečiť overenie VS MKK 2019 a hospodárenia MKK auditorom a následné 
zverejnenie overenej VS MKK 2019 na webovom sídle MKK. Zároveň ukladá predložiť overenú VS MKK 2019 na 
rokovanie najbližšieho VZ MKK. 
T: ihneď a podľa textu., Z: Sudzina 
  
K Bodu 6 : Rôzne  
1/ Informácia o realizácii projektu Podeľme sa! 



  
p. Koniar informoval o projekte Podeľme sa!,  ktorý vznikol s cieľom pomôcť tým najzraniteľnejším ľuďom, ktorým 
chýba skutočný domov. K výzve sa pridal aj  Medzinárodný maratón mieru a organizáciu podujatia zabezpečoval 
tím organizátorov  z Progres Promotion a Maratónskeho klubu Košice. V nedeľu 28. júna spojili v Košiciach 
športovci sily a prekonali symbolicky najlepší slovenský maratónsky výkon Roberta Štefka z roku 1998. Výsledný 
čas na časomiere sa zastavil na  hodnote 2:03:15 . Tento čas  o viac ako šesť minút prekonal  rekord maratónca 
Róberta Štefka z roku 1998. 
Výťažok z projektu smeroval  k finančnej podpore dvoch organizácií, ktorých cieľom je pomáhať rodinám v núdzi  
- Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život. 
  
SR MKK zobrala na vedomie  informáciu o priebehu a zabezpečení charitatívneho Projektu Podeľme sa! 
a vyslovila poďakovanie  organizátorom za veľmi dobre pripravené podujatie. 
  
2/30. výročie Maratónskeho klubu Košice (MKK) 

Maratónsky klub a jeho členovia si v tomto roku pripomenú 30 rokov od svojho vzniku. MKK má zásluhu na tom, 
že košický Medzinárodný  maratón mieru po zmenách v roku 1989 získal strechu nad hlavou a zastrešil toto 
významné športové podujatie. Stalo sa to 5.júna 1990, založením Maratónskeho klubu Košice, so štatútom 
samostatného právneho subjektu. 

SR MKK vyzýva svojich členov o zaslanie návrhov k dôstojnému pripomenutiu si tohto jubilea v r.2020. 

3/Východoslovenská Veľká cena vytrvalcov (VVCV) 

SR MKK zobrala na vedomie informáciu o priebehu VVCV 2020. Podľa dnes známych informácií sa uskutočnilo 
len podujatie v Blažiciach (8.3.) . Štyri  podujatia sú presunuté na náhradný termín v mesiacoch  september, 
október 2020 . Päť podujatí(vrátane dvoch náhradných)  prebehne v pôvodných termínoch v tomto roku. Osem 
podujatí sa v r.2020 neuskutoční, preložené na 2021. 

SR MKK doporučuje  organizátorom po ukončení súťaže VVCV 2020, predložiť zaradenie/nezaradenie 
jednotlivých uskutočnených  pretekov do hodnotenia VVCV 2020 a následne SR MKK rozhodne o finančnom 
ocenení jednotlivých kategórií VVCV 2020. Zároveň SR MKK ruší v tomto roku podporu autobusovou dopravou 
na jednotlivé preteky VVCV 2020. 

Nasledujúce zasadnutie SR MKK sa uskutoční v termíne september/2020  

Zapísal: J. Dvonč  

Overil: J. Sudzina  

 


