
ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 18.11.2020 
05/2020 

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

1. Kontrola plnenia úloh 
2. Odmeny OV MMM, Manažment MMM a zamestnanci MKK. 
3. Odmeny pre členov Správnej a Dozornej rady Maratónskeho klubu 
4. Valné zhromaždenie MKK – návrh termínu 
5. Rôzne 

  
Na úvod sa uskutočnilo hlasovanie o programe. SR MKK jednohlasne schválila predložený program 
zasadnutia s doplnením bodu 1. Kontrola plnenia úloh. 
 
K bodu 1: Kontrola plnenia úloh 

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 

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 

    Prerokovaná 
v bode 4, 
nahradená úlohou 
č. 25 

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

Priebežne Sudzina Trvá 
Navrhuje 
neformálne 
stretnutie členov 
SR MKK 

SR2019 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. 

20.11.2020 Koniar trvá  

SR2020 Pripraviť a spracovať podklady pre vyúčtovanie verejných 
zdrojov v roku 2020.  

31.12.2020 Dvonč trvá 

SR2021 Spracovať inventúru a zoznam materiálu, ktorý sa prenáša 
na MMM 2021. 

31.12.2020 Dvonč trvá 

SR2022 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. 

20.11.2020 Sudzina trvá 

SR2023 Spracovať zoznam organizátorov a partnerov na vyhotovenie 
ďakovných diplomov a ďakovných listov za MMM 2020 

20.11.2020 Dvonč, 
MKK 

Trvá, zoznam sa 
pripravuje 

  
Uznesenie k bodu 1: 
SR MKK berie na vedomie trvanie úloh č. 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22 a 23  
SR MKK schvaľuje zápis 04/2020 zo zasadnutia SR MKK zo dňa 22.10.2020 bez pripomienok.  
  
K bodu 2 a 3 - Odmeny OV, Manažment, zamestnanci MKK, SR a DR MKK 
Prezident MKK predložil návrh na odmeny zamestnancov MKK. 



Vzhľadom k náročnosti agendy v roku 2020, v súvislosti s neustále sa meniacimi opatreniami proti 
Covid 19, prezident MKK udelil zamestnancom MKK odmenu vo výške minulého roku a mimoriadnu 
odmenu za organizáciu MMM a aktívny prístup pri riešení krízovej situácie. (príloha č. 1) 
  
Riaditeľ MMM predložil návrh odmien pre Manažment MMM a OV MMM (príloha č. 1) 
Pri návrhu odmien vychádzal z rozpočtu MMM 2020, rozdelenie reflektuje rozsah a intenzitu prác a 
rozsah agendy 2020, keď sa činnosť výrazne líšila oproti predchádzajúcim rokom. 
   
Diskusia:  
p. Lukáč navrhuje, aby bola mimoriadna odmena pre zamestnancov v rovnakej výške pre všetkých. 
p. Klink navrhol navýšenie odmeny pre p. Pankucha, vzhľadom k jeho zvýšenému pracovnému 
výkonu a J. Klinka ml., za prípravu a spracovanie protokolu o meraní trate MMM 2020. 
  
Prezident MKK predložil návrh odmien pre členov SR a DR MKK za aktívny prístup pri riešení 
kritických situácií v súvislosti s prípravou MMM v období pandemickej situácie Covid 19 (príloha č. 2) 
 
Diskusia: 
p. Daňo zaslal e-mailom návrh na zvýšenie odmeny pre prezidenta MKK, vzhľadom na jeho vyššiu 
zodpovednosť. 
  
Uznesenie k bodu 2 a 3: 
SR MKK berie na vedomie  
Predložené návrhy odmien pre OV MMM, zamestnancov MKK, SR a DR MKK 
 
SR MKK ukladá:  
Úloha č. 24: Po zapracovaní navrhovaných úprav predložiť návrh odmien na hlasovanie per rollam. 
T: 30.11., Z: p. Sudzina 
  
K bodu 4 - VZ MKK 
Prezident MKK počas uplynulého obdobia sledoval aktuálny stav a opatrenia súvisiace s pandémiu 
Covid 19. Vzhľadom na vývoj situácie a po konzultácii s odborníkmi navrhuje uskutočnenie VZ MKK v 
januári v termíne do 21.1.2021. 
V súvislosti s voľbami orgánov MKK sa právnici prikláňajú k názoru, že ak nie je možné zvoliť nový 
orgán počas núdzového stavu, zostávajú v platnosti kompetencie aktuálnych orgánov až do 
uskutočnenia volieb. 
  
V prípade, ak sa situácia bude ďalej komplikovať navrhuje prezident MKK ďalšie stretnutie a diskusiu 
na túto tému. 
 
Uznesenie k bodu 4: 
SR MKK ukladá:  
Úloha č. 25: Pripraviť všetky potrebné podklady pre konanie VZ MKK a zvolať VZ v najbližšom 
možnom termíne. 
T: 15.12., Z: p. Sudzina 
 
VZ MKK berie na vedomie 
Nahradenie úlohy č. 14 novou úlohou č. 25 
  
K bodu 5 - Rôzne 
1. Rozpočet MKK a MMM 
Riaditeľ MKK predložil aktuálny rozpočet MKK a MMM spracovaný k 15.11.2020 s ústnym 
komentárom. 
  

2. Vysporiadanie štartovného MMM 2020 
Riaditeľ MMM informoval o vysporiadaní štartovného MMM 2020 účastníkov, ktorí sa nemohli MMM 
zúčastniť z dôvodu protipandemických opatrení. 
Účastníci si mohli vybrať z nasledovných možností: 

- Presun štartu na rok 2021 alebo 2022 + uvítací balíček poštou 
- Vrátenie štartovného na účet 
- Darovanie štartovného MMM 



 
3. Rôzne 
Riaditeľ MMM informoval o uskutočnení konferenčného hovoru World Atheltics (WA), kde boli 
predstavené možnosti pre udelenie WA Labelu podujatiam v roku 2021.    

- V roku 2021 sa labelu vzdať a vrátiť sa k nemu v roku 2022 
- Získať základný label v hodnote 2000 USD 
- Získať Elite label v hodnote 4000 USD (nutnosť garantovať prize money pre víťazov) 

 
Uznesenie k bodu 5: 
SR MKK berie na vedomie: 
1. Predložený rozpočet MKK a MMM k 15.11.2020 
2. Vysporiadanie štartovného účastníkov MMM, ktorí sa v roku 2020 nemohli MMM zúčastniť 
3. Informáciu o možnosti získania WA labelu v roku 2021 

 
SR MKK ukladá: 
Úloha č. 26: Predložiť SR MKK finálnu verziu rozpočtu MKK a MMM za rok 2020. 
T: 31.12.2020, Z: p. Koniar 
 
Zapísala: Miriam Kopcsayová 
Overil: Ján Sudzina 

 


