
Zápisy SR MKK 2020 

ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 22.10.2020 
04/2020  

 

Zúčastnení:  
Za SR MKK: pp. Daňo, Dvonč, Klink, Koniar, Lukáč, Sidor  
Za DR MKK: Orság, 
 
Program SR MKK: 

1. Kontrola plnenia úloh 

2. Vyhodnotenie MMM 2020 
3. Rozpočet MKK a MMM 2020 
4. Valné zhromaždenie MKK 2020 
5. Rôzne 

Zasadnutie SRMKK viedol pre neprítomnosť prezidenta MKK podpredseda Správnej rady Ján Dvonč. 
Toto rokovanie sa kvôli núdzovému stavu opätovne uskutočnilo formou videokonferencie cez aplikáciu 
MS Teams. 
Na úvod sa uskutočnilo hlasovanie o programe. SR MKK jednohlasne schválila predložený program 
zasadnutia. 

K bodu 1: Kontrola plnenia úloh 
 

SR2018 Ukladá 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. 

ihneď Sudzina Splnená 

SR2017 Ukladá riaditeľovi MMM a Manažmentu MMM pripraviť viacero 
alternatív (plán B) pre možný prípad zmien hygienicko-
bezpečnostných opatrení  

August 
2020 

Koniar Splnená 

SR2016  pripraviť podklady pre návrh zmluvy o spolupráci s USS KE 
pre r. 2020. 

31.7. Sudzina, 
Koniar 

Splnená 

SR2015 SR MKK poveruje prezidenta MKK otvoriť fundovanú diskusiu 
o zadefinovaní koncepcie nového vzťahu marketingového 
partnera MKK.  

Priebežne Sudzina Trvá 

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 

    Trvá 

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.  

Jún 2020 Sudzina, 
Koniar 

trvá 

  
Diskusia k bodu 1: 
Úloha 18 - VS s auditom bola zverejnená na webovom sídle MKK, Účtovná závierka je zverejnená 
v registri ÚZ.  
Úloha 17 – Manažment MMM sa v mesiacoch august a september zaoberal rôznymi alternatívami 
priebehu MMM (napr. vlnové štart, verzia 1000+1000 účastníkov, 200 účastníkov...), ktoré boli 
upravované v súlade s meniacimi sa opatrenia súvisiacimi s pandémiou Covid 19. 
Úloha 16 - Zmluva s USSK je podpísaná, dokumentácia a faktúra boli odoslané 
Úloha 15 - trvá 
Úloha 14 – Bude prerokovaná v bode 4 programu   
Úloha 12 – Bude prerokovaná v bode 3 programu 
 
Uznesenie k bodu 1: 
SR MKK berie na vedomie splnenie úloh č. 16, 17, 18 a trvanie úloh č. 12, 14, 15 
SR MKK schvaľuje zápis 03/2020 zo zasadnutia SR MKK zo dňa 14.7.2020 bez pripomienok.  
 
 



Zápisy SR MKK 2020 

K bodu 2: Vyhodnotenie MMM 2020 
P. Koniar zhodnotil prípravu a priebeh MMM 2020 na základe hodnotiacich správ jednotlivých členov 
Manažmentu, OV MMM a reakcií účastníkov podujatia. 
Informoval o aktuálnej komunikačnej kampani s účastníkmi, ktorí sa nemohli MMM zúčastniť. 
Samotní účastníci hodnotia podujatie pozitívne. Obavy boli zo zabezpečenia primeranej regulárnosti a 
orientácie pretekárov na 10 kolovej trati. Obrátka a OBC stanice fungovali bez problémov. 
Rozhodujúcim dôvodom pre zmenu trate bolo, že vzhľadom na núdzový stav nemohol byť poskytnutý 
zdravotný servis v pôvodnom rozsahu. 
Prezentácia pretekárov a testovanie na Covid 19 prebehlo bez incidentov. 

   
Uznesenie k bodu 2: SR MKK berie na vedomie ústnu informáciu p. Koniara o príprave a priebehu 
MMM 2020 a ukladá: 
Úloha č. 19: Riaditeľovi MMM spracovať podrobné hodnotenie, na základe prijatých správ a 
podnetov. Správa by mala taktiež obsahovať jednotlivé alternatívy a zmeny, ktoré boli postupne 
spracované v súlade s meniacimi sa podmienkami a opatreniami v súvislosti s pandémiou Covid 19. 
Z: Koniar,  T: 20.11.2020 

  
K bodu 3: Rozpočet MKK a MMM 2020 
SR MKK vzala na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu MKK a MMM 2020 predložené p. Koniarom. 
 
Diskusia:   
p. Lukáč považuje výdavky za neporovnateľne vysoké oproti minulým rokom.  
p. Daňo uviedol, že bolo potrebné pracovať aj s možnosťou posunu termínu na začiatok septembra. 
Prebytok z presunu štartovného odporúča právne ošetriť.  
p. Koniar uviedol, že o súhlas s presunom boli všetci pretekári požiadaní cez odpovedný formulár.  
p. Klink uviedol, že je potrebné urobiť inventúru všetkého materiálu, ktorý sa prenáša na budúci rok. 
 
SR MKK schvaľuje predloženú aktualizáciu rozpočtu MKK a MMM (variant október 2020, Príjmy 
504 950,- €, Výdaje: 372 112,- €) vrátane komentáru k príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. 
 
SR MKK ukladá: 
Úloha č. 20: Pripraviť a spracovať podklady pre vyúčtovanie verejných zdrojov v roku 2020.  
Z: Dvonč, T: 31.12.2020 
Úloha č. 21: Spracovať inventúru a zoznam materiálu, ktorý sa prenáša na MMM 2021 
Z: Dvonč, T: 31.12.2020 
 
K bodu 4: VZ MKK 
p. Dvonč informoval, že vzhľadom na aktuálnu situáciu je nutné zvážiť možnosti uskutočnenia VZ 
MKK v termíne do konca roka 2020. 
Pre uskutočnenie VZ MKK je potrebné oznámiť jeho termín 30 dní pred uskutočnením VZ. Nakoľko sa 
situácia súvisiaca s Covid 19 neustále mení, nie je možné v tejto chvíli predpokladať aké opatrenia 
budú prijaté a ako ovplyvnia účasť na VZ MKK. Zároveň, je treba brať do úvahy, že VZ bude volebné 
a je tiež potrebná zmena stanov z dôvodu zmeny sídla MKK. 
p. Koniar navrhol stanoviť časový horizont pre rozhodnutie o konaní VZ MKK podľa vývoja situácie.  
p. Lukáč navrhuje pripraviť uznesenie a prijať úlohy pre prípravu VZ. 
 
Uznesenie k bodu 4: 
SR MKK ukladá: 
Úloha č. 22: Prezidentovi MKK pripraviť organizačne a obsahovo VZ MKK v zmysle platných stanov 
MKK v termíne 12/2020. V tejto súvislosti sledovať súčasnú mimoriadnu situáciu v oblasti ochrany 
zdravia a s tým súvisiaceho vyhlásenia núdzového stavu a po vyhodnotení aktuálnej situácie 
najneskôr do 20.11.2020 zvážiť oznámenie termínu konania VZ MKK v roku 2020. 
Z: Ing. Sudzina   T:20.11.2020 
   
K bodu 5: Rôzne 
1. Ďakovné diplomy pre organizátorov MMM – návrh a zoznam 

 
Uznesenie k bodu 5: 
SR MKK ukladá: 
Úloha č. 23: Spracovať zoznam organizátorov a partnerov na vyhotovenie ďakovných diplomov 
a ďakovných listov za MMM 2020 
Z: Ján Dvonč/Sekretariát MKK       T: 20.11.2020  
 

Zapísala: Miriam Kopcsayová  
Overil: Ján Sudzina  


