Zápisy SR MKK 2017

Program SR MKK dňa 25.10.2017
1. MMM 2017
a) Informácia o príprave a obsahu hodnotiacich správ MMM 2017
b) Prehľady MMM 2017
- štatistiky, finálne počty po disciplínach
- registrovaní/zaplatení/prezentovaní/odštartovaní/v cieli
c) Príprava Vyhodnotenia MMM , 8. november 2017
Miesto, Pozvánky a program vyhodnotenia
2. Aktuálny stav plnenia rozpočtu Maratónskeho klubu a MMM
a) Informácia Manažmentu MMM o plnení rozpočtu k 25.10.2017
b) Spolupráca MK a PPK v roku 2017 – Zmluvy s partnermi, fakturácia ,vyúčtovací protokol,
zápočet
c) Vyúčtovanie dotácií
- Mesto Košice – do 27.10.2017
- KSK – 27.10.2017
- Národný športový projekt, informácia o aktuálnom stave
d) Odmeny a náhrady členom OV MMM a externým spolupracovníkom
3. Valné zhromaždenie Maratónskeho klubu v r.2017
- Pozvánka, určiť termín, miesto, návrh na prejednanie zásadnejších materiálov.
4. Účtovná uzávierka, Audit
Informácia o súčasnom stave agendy
5. Kontrola plnenia úloh
6. Ďalšia agenda
- Prihlášky nových členov MKK
- Žiadosť Ligy proti rakovine
- Obnova členstva Maratónskeho klubu v SAZ
- Obnova registrácie Maratónskeho klubu na prijímanie 2%
- Stav výziev na predkladanie žiadostí na dotácie v roku 2017
- Príprava listov na poďakovanie
- Atlét roka – 9. november 2017
- AIMS sympózium – Atény, 11.novembra 2017
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ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 25.10.2017
07/2017
Prítomní: pp. Daňo, Dvonč, Koniar, Kucko, Klink, Lukáč, Sudzina, Orság
Program:
1. Kontrola plnenia úloh
2. MMM 2017
a) Informácia o príprave a obsahu hodnotiacich správ MMM 2017
b) Prehľady MMM 2017
- štatistiky, finálne počty po disciplínach
- registrovaní/zaplatení/prezentovaní/odštartovaní/v cieli
c) Príprava Vyhodnotenia MMM , 8. november 2017
Miesto, Pozvánky a program vyhodnotenia
3. Aktuálny stav plnenia rozpočtu Maratónskeho klubu a MMM
a) Informácia Manažmentu MMM o plnení rozpočtu k 25.10.2017
b) Spolupráca MK a PPK v roku 2017 – Zmluvy s partnermi, fakturácia ,vyúčtovací protokol,
zápočet
c) Vyúčtovanie dotácií
- Mesto Košice – do 27.10.2017
- KSK – 27.10.2017
- Národný športový projekt, informácia o aktuálnom stave
d) Odmeny a náhrady členom OV MMM a externým spolupracovníkom
4. Valné zhromaždenie Maratónskeho klubu v r.2017
- Pozvánka, určiť termín, miesto, návrh na prejednanie zásadnejších materiálov.
5. Účtovná uzávierka, Audit
Informácia o súčasnom stave agendy
6. Rôzne
a) Prihlášky nových členov MKK
b) Žiadosť Ligy proti rakovine
c) Obnova členstva Maratónskeho klubu v SAZ
d) Obnova registrácie Maratónskeho klubu na prijímanie 2%
e) Návrh na udelenie titulu čestný predseda OV MMM Štefanovi Daňovi
f) Stav výziev na predkladanie žiadostí na dotácie v roku 2017
g) Príprava listov na poďakovanie
h) Atlét roka – 9. november 2017
i) AIMS sympózium – Atény, 11.novembra 2017
SR MKK schvaľuje:
Program SR MKK s nasledovnými zmenami:
Bod 5, Kontrola plnenia úloh sa presúva ako bod 1
Do bodu 6. Rôzne písmeno e) zaradiť Návrh na udelenie titulu Čestný predseda OV MMM Štefanovi
Daňovi
K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh
Úlohy 4 a 13: Spracovať podklady pre vyhlásenie súťaže na logo MMM a Vypísať súťaž na grafický
návrh motívu MMM 2018 +
Prezident MKK informoval, že úlohy nie sú ukončené, nakoľko sú potrebné ďalšie jednania s Creative
Industry Košice o podmienkach vyhlásenia súťaže. Informácie o ďalšom postupe poskytne na
najbližšom zasadnutí MKK.
Úloha 17: Sledovať vývoj projektovaných príjmov v hlavných položkách rozpočtu k 30. v mesiaci –
úloha trvá
Úloha 18: Sledovať stav predbežných výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu k 30. v mesiaci –
úloha trvá
p. Lukáč poukázal na skutočnosť, že SR MKK nie je dostatočne informovaná o plnení úloh 17 a 18,
nakoľko nedostáva pravidelné výstupy k 30. v mesiaci
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Úloha 20: Realizovať audit pracovných náplní, pracovných úväzkov a štruktúry pracovnej činnosti
zamestnancov
MKK.
Úloha 26: Vypracovať koncepciu riešenia archivácie dokumentov a historických materiálov viažucich
sa k MMM a MKK.
SR MKK posúva termín doriešenia úloh 20 a 26 do 30.11.2017.
Úloha 27: Vykonať audit po ročnej uzávierke – osloviť auditorské firmy
Viď. bod 4 programu SR MKK
Úloha 28: Doriešiť náhradu za neoprávnené použitie registračného systému eSOREG na podujatia
organizované PPK.
Na základe návrhu riešenia predloženého p. Kuckom súhlasí SR MKK s kompenzáciou za
neoprávnené použitie systému eSOREG. Firma eSOLUTIONS poskytne MKK programátorské práce
v rozsahu 25 hodín bez účtovania náhrady.
Úloha 31: Stanoviská a pripomienky k predloženým smerniciam zaslať e-mailom na MKK.
Prehľad spracovaných smerníc:
Smernica o hospodárení MKK (p. Lukáč) – odovzdaná
Pracovný poriadok MKK (p. Daňo) – odovzdaný
Smernica MKK o obehu a archivácii dokladov (p. Lukáč) – odovzdaná
Smernica o inventarizácii majetku MKK (p. Dvonč) – odovzdaná
Smernica o členských príspevkoch MKK (p. Kopcsayová – odovzdaná
Smernica o internetovej stránke MKK (p. Kucko) – zrušená
Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (p. Daňo) – zrušená, z dôvodu, že MKK nemá
odbory
Štatúty SR MKK, DR MKK (pp. Sudzina, Koniar, Orság) – neodovzdaná
Úloha 32: Spracovať návrh riešenia postupov pri hospodárení, účtovaní a administratíve MKK
p. Lukáč navrhuje úlohu zrušiť, nakoľko uvedené postupy rieši smernica o hospodárení.
SR MKK súhlasí so zrušením uvedenej úlohy
Úloha 33: Preúčtovať prebytok hospodárenia za r. 2016 vo výške 50.6060,08 € a za rok 2015 vo
výške 42.258,68€ ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Úloha je splnená a uzavretá.
Uznesenie k bodu 1:
Úloha 34: SR MKK ukladá spracovať podmienky a postupy nakladanie s registračným systémom
eSOREG v zmysle zmluvy s prihliadnutím na podmienky poskytnutia systému tretím stranám.
T: 31.12.2017
Z: pp. Sudzina, Kucko
Úloha 35: SR MKK ukladá uskutočniť stretnutie pracovnej skupiny k riešeniu Smerníc MKK
T: 30.10.2017
Z: pp. Sudzina, Koniar, Lukáč, Dvonč
K bodu 2 – MMM 2017
V úvode sa prezident MKK ospravedlnil za pochybenie pri príprave Bulletinu MMM 2017, kde neboli
uvedení všetci členovia OV MMM.
a) Informácia o príprave a obsahu hodnotiacich správ MMM 2017
b) Prehľady MMM
Riaditeľ MMM predložil a následne ústne predstavil hodnotiacu správu z prípravy a uskutočnenia 94.
ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a štatistické informácie. (príloha zápisu č. 1)
c) Príprava Vyhodnotenia MMM - 8. november 2017 o 17:00 v Aule na Hlavnej ul.
Pozvánky odoslať v termíne do 3.11.2017
SR MKK zamietla návrh na vyhodnotenie VVCV v rámci Vyhodnotenia MMM.
Uznesenie k bodu 2:
SR MKK ukladá:
Úloha 36: spracovať ucelený písomný materiál Vyhodnotenie MMM 2017
V skladbe:
- Hodnotenie priebehu MMM z pohľadu hodnotenia Manažmentu MMM
- Sumarizovať čiastkové hodnotenia členov OV MMM
- Vyhodnotiť čerpanie rozpočtu MKK a MMM a porovnať ho s minulými obdobiami
- Pripraviť hodnotiacu správu pre VZ MKK
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T: 30.11.2017 a 31.12.2017
Z: Koniar, Sudzina, sekretariát MKK
Úloha 37: Pripraviť slávnostné Vyhodnotenie MMM 2017
T: 8.11.2017
Z: Koniar, MKK
K bodu 3 – Aktuálny stav plnenia rozpočtu Maratónskeho klubu a MMM
a) Informácia Manažmentu MMM o plnení rozpočtu k 25.10.2017
Riaditeľ MMM predložil písomný materiál a ústny komentár k plneniu rozpočtu MMM k 25.10.2017.
(príloha zápisu č. 1)
b) Spolupráca MKK a PPK v roku 2017 – Zmluvy s partnermi, fakturácia ,vyúčtovací protokol,
zápočet
Riaditeľ MMM a tajomník MKK informovali o postupe a stave vyúčtovania a vyhodnotenia spolupráce
medzi MKK a PPK.
c) Vyúčtovanie dotácií
Tajomník MKK informoval o stave a postupe vyúčtovania dotácií poskytnutých MKK v roku 2017
- Mesto Košice – pripravené na odovzdanie 27.10.2017
- KSK – pripravené na odovzdanie 27.10.2017
- Národný športový projekt – riaditeľ MMM informoval o aktuálnom stave
d) Odmeny a náhrady členom OV MMM a externým spolupracovníkom
Riaditeľ MMM predložil návrh odmien pre členov OV MMM v roku 2017 (príloha zápisu č. 2)

Uznesenie k bodu 3:
SR MKK berie na vedomie:
1. Stav príjmov a výdajov MKK k 25.10.2017
2. Predloženú správu o plnení rozpočtu MKK a MMM k 25.10.2017
3. Predložený návrh odmien pre členov OV MMM (príloha zápisu č. 2)
SR MKK schvaľuje:
Navýšenie odmien pre členov OV MMM v roku 2017 na celkovú sumu 9.210,- EUR
SR MKK ukladá:
Úloha 38: Spracovať písomnú správu k položke rozpočtu Expo MMM (štatút, zúčastnené subjekty,
spôsob financovania)
T: do nasledujúceho zasadnutia SR MKK
Z: p. Koniar
K bodu 4 - Valné zhromaždenie Maratónskeho klubu v r.2017
- Pozvánka, určiť termín, miesto, návrh na prejednanie zásadnejších materiálov.
Uznesenie k bodu 4:
SR MKK schvaľuje:
Termín uskutočnenia SR MKK 12.12.2017
Miesto: Tabačka, Strojárenská 1, Košice
K bodu 5 - Účtovná uzávierka, Audit
pp. Sudzina a Lukáč informovali o výsledkoch stretnutia s auditorkou, ktorá navrhuje spracovať za rok
2016 materiál s odporúčaniami auditora a v roku 2017 vykonať riadny audit.
Uznesenie k bodu 5:
SR MKK ukladá:
Úloha 39: Dohodnúť s auditorkou podmienky vykonania odporúčaní za 2016 a následne podmienky
uskutočnenia auditu za rok 2017.
T: 27.10.2017
Z: pp. Lukáč, Dvonč
K bodu 6 - Rôzne
a) Prihlášky nových členov MKK
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Riaditeľ MMM predložil na schválenie prihlášky uchádzačov na členstvo v Maratónskom klube Košice
(príloha zápisu č. 3)
b) Žiadosť Ligy proti rakovine
p. Dvonč predložil žiadosť org. Liga proti rakovine na poskytnutie vecného daru
V tomto bode p. Koniar zároveň informoval o výsledku zbierky organizovanej v spolupráci s Košickou
záchrankou na defibrilátor.
c) Obnova členstva Maratónskeho klubu v SAZ – vid uznesenie
d) Obnova registrácie Maratónskeho klubu na prijímanie 2% - viď uznesenie
e) Návrh na udelenie titulu čestný predseda OV MMM Štefanovi Daňovi
p. Lukáč predložil návrh na udelenia titulu čestný predseda OV MMM Štefanovi Daňovi (príloha zápisu
č. 4)
Po diskusii sa p. Daňo rozhodol stiahnuť návrh na udelenie titulu čestný predseda OV MMM
z ďalšieho rokovania SR MKK.
f) Príprava listov na poďakovanie
p. Dvonč informoval o postupe príprav ďakovných listov
g) Atlét roka – 9. november 2017
h) AIMS sympózium – Atény, 11.novembra 2017

Uznesenie k bodu 6:
SR MKK schvaľuje:
a) Prijatie nových členov Maratónskeho klubu Košice s platnosťou k 30.11.2017
b) Poskytnutie vecného daru Lige proti rakovine v max. sume 1000,- EUR
Poskytnutie finančného príspevku Maratónskeho klubu Košice na defibrilátor. Suma
a podmienky budú upresnené.
c) Obnovenie členstva MKK v Slovenskom atletickom zväze
d) Obnovu registrácie MKK na prijímanie 2% dane za rok 2017
e) Účasť pp. Sudzinu a Dvonča na akcii Atlét roka
f) Účasť pp. Koniara a Sidora na AIMS sympóziu v Aténach
g) Žiadosť Maratónskeho klubu Košice na pridelenie Majstrovstiev SR v maratóne mužov a žien
pre rok 2018.
h) Presun poplatku za fotografie z MMM 2017 na rok 2018 tým pretekárom, ktorí sa MMM 2017
nezúčastnili a zároveň požiadali o presun štartovného. V roku 2018 im bude v uvedenej sume
poskytnutá rovnaká alebo podobná služba
SR MKK berie na vedomie:
a) Informáciu o výsledku zbierky na defibrilátor a súhlasí s finančným príspevkom Maratónskeho
klubu Košice na uvedenú zbierku po dojednaní presných podmienok
b) Informáciu prezidenta MKK o úprave mzdy zamestnancov MKK, Jána Dvonča, Miriam
Kopcsayovej a Petronele Sýkorovej s platnosťou od 1.7.2017.
Zapísala: Miriam Kopcsayová, 25.10.2017

