ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 30.4.2019
02/2019
Prítomní:
Za SR MKK: pp. Daňo, Dvonč, Klink, Koniar, Kucko, Lukáč, Sudzina
Za DR MKK: p. Orság
Program SR MKK:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne informácie o činnosti MKK
3. Návrh rozpočtu MKK a MMM 2019
4. Správa manažmentu
5. 1. zasadnutie OV MMM
6. Schválenie smernice
7. Rôzne
V úvode zasadnutia sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK.
SR MKK schválila predložený program zasadnutia.
K BODU 1: Kontrola plnenia úloh
ČÍSLO

ÚLOHA

TERMÍN

ZODPOVEDNÍ

POZNÁMKA

SR001

Spresniť a dohodnúť formu spolupráce pri edukácii
účastníkov bežeckých podujatí a spracovať formu a
predbežnú cenovú kalkuláciu uvedeného projektu.
Vyvolať stretnutie so zástupcami Bratislavského maratónu.

31.3.
10.5.

Koniar

Úloha
doplnená,
zmena
termínu

SR002

Pripraviť návrh na subjekty, ktoré budú zaradené do
projektu Bež so srdcom

15.2

Sudzina,
Koniar

uzatvorená

SR003

Spracovať nový štatút a logo súťaže VVCV

15.2.

Koniar,
Kopcsayová

uzatvorená

SR004

Vyvolať stretnutie s Radom Lukáčom a doriešiť jeho ďalšie
pôsobenie v Manažmente MMM

28.2.

Koniar

uzatvorená

SR005

Pripraviť návrh na riešenie zverejňovania fotiek na webe
z hľadiska technického riešenia a legislatívy GDPR.
Osloviť p. Božovú, aby dodala foto z uvedenej akcie.

28.2.

Kucko,
Kopcsayová

uzatvorená

SR006

Spracovať stanovisko k téme cyklojazdy, následne prizvať 28.2.
k diskusii p. Labaša a iniciovať jednanie na KR PZ a meste
Košice.

Klink, Orság

Úloha trvá

SR007

Stanoviť termín konania VZ MKK podľa uznesenia VZ na

31.3.

Sudzina

uzatvorená

prvý polrok 2019
SR008

Pripraviť návrh na cenu primátora pre p. Dvonča, pri
príležitosti jeho životného jubilea.

28.2.

Sudzina

uzatvorené

SR009

Pripraviť nový návrh Smernice o členských príspevkoch

31.3.

Kopcsayová

uzatvorená

SR010

Doriešiť zmluvu s p. Vladimírom Račkom a následne

31.3.

Sudzina,
Koniar

uzatvorená

prevod busty zakladateľa MMM do majetku mesta Košice

Úloha č.1: p. Koniar informoval, že komisia cestných behov sa počas Bratislavského maratónu
nestretla, finančné krytie ani zadanie úlohy zo strany SAZu nie je. Sú pripravené mikroscenáre
kampane. Predbežný rozpočet je odhadovaný na 5000 – 7000 EUR. EAA krytie taktiež nepotvrdilo.
Zvažuje otvorenie komunikácie so šéfom komisie, p. Pukalovičom. P. Sudzina navrhuje vyčleniť časť
prostriedkov aj z nášho rozpočtu.
Úloha č. 2: Zo všetkých doručených návrhov boli vybraté nasledovné subjekty - Úsmev ako dar, Vincentínum – Krízové centrum pre rodiny s deťmi
- OZ Usmej sa na mňa
- Liga proti rakovine

Úloha č. 3: Uskutočnili sa stretnutia organizačného výboru VVCV, bol upravený štatút súťaže, bolo
spracované logo súťaže. Uskutočnili sa stretnutia s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom,
odbor dopravy, kde bola dohodnutá možnosť dopravy pretekárov na jednotlivé podujatia autobusom
z Košíc a Prešova.
Úloha č 4: p. Koniar informoval, že stretnutie s p. R. Lukáčom sa neuskutočnilo a akceptuje
rozhodnutie Rada Lukáča vzdať sa pozície v Manažmente, čo mu nebráni pracovať v komisiách OV
MMM.
Úloha č. 5: p. Kucko informoval, že po zvážení technických a legislatívnych riešení ako aj súčasného
vývoja, keď sa vo všeobecnosti upúšťa od zverejňovania fotografií na webových stránkach,
navrhujeme, aby sa webe MMM zverejňovali iba vybrané žánrové fotografie. Fotografie pretekárov
zverejňujú taktiež partneri podujatia.
SR MKK v tejto súvislosti súhlasí, aby sekretariát MKK zriadil prístup na Facebook MMM pre p.
Danicu Božovú, aby mohla priamo zverejňovať články a fotografie z bežeckých podujatí, ktorých sa
zúčastňuje.
Úloha č. 6: p. Klink informoval o stretnutí s p. Labašom, ktorý prisľúbil pripraviť návrh. Návrh zatiaľ
nepredložil. P. Labaš trvá na konaní akcie v nedeľu. P. Klink s tým nesúhlasí a navrhuje zaradiť
cyklojazdu do sobotňajšieho programu.
Úloha č. 7: prezident MKK navrhuje termín konania VZ MKK na 18.6.2019.
Úloha č. 8: Úloha je splnená a uzatvorená.
Úloha č. 9: p. Kopcsayová informovala, že nakoľko v Stanovách MKK je uvedené, že členský poplatok
sa platí do konca kalendárneho roka, zmena smernice by bola v rozpore so stanovami.
SR MKK navrhla smernicu schváliť po doplnení bodov do článku II. nasledovne:
5. Nový člen MKK platí členský príspevok súčasne s podaním prihlášky za člena MKK.
6. Prijatie nových členov MKK schvaľuje na svojom najbližšom zasadnutí Správna rada MKK.
Úloha č. 10: Uzatvorená. SR MKK potvrdila znenie článku IV., bod 4.1 v pôvodnom znení.
UZNESENIE k bodu 1:
SR MKK berie na vedomie:
1. Splnenie a uzatvorenie úloh: 2,3,4,5,7,8,9,10
2. Doplnenie a predĺženie termínu úlohy č. 1 a 6
SR MKK schvaľuje:
Smernicu č. MKK 03 – 2019 o platení členských príspevkov. Účinnosť nadobúda dňa 30.4.2019,
Táto Smernica ruší smernicu č. MKK / 01 – 2017 zo dňa 30.11.2017.
K BODU 2: Aktuálne informácie o činnosti MKK
p. Sudzina predložil písomný materiál s doplňujúcim ústnym komentárom.
UZNESENIE k bodu 2:
SR MKK berie na vedomie:
1. Informáciu prezidenta MKK o činnosti Maratónskeho klubu v období do 30.4.2019.
K BODU 3: Návrh rozpočtu MKK a MMM 2019
p. Koniar predložil písomný materiál a ústny komentár k návrhu rozpočtu.
UZNESENIE k bodu 3:
SR MKK berie na vedomie:
1. Predložený písomný návrh rozpočtu MKK a MMM 2019
SR MKK ukladá:
Úloha č. 11: Zaslať písomné pripomienky k návrhu rozpočtu a následne zvolať zasadnutie SR MKK
k rozpočtu MKK a MMM 2019
T: 17.5.
Z: p. Sudzina, členovia SR MKK
K BODU 4: Manažment MMM
p. Koniar predložil písomný materiál o činnosti Manažmentu MMM s ústnym komentárom.
Zároveň informoval o ďalšom stretnutí Manažmentu dňa 13.5.2019.
Doterajšia činnosť Manažmentu sa zamerala na úseky, ktoré potrebujú väčšiu reformu. Boli zostavené
pracovné skupiny pre riešenie úloh.

UZNESENIE k bodu 4:
SR MKK berie na vedomie:
1. Predložený písomný materiál a ústny komentár o činnosti Manažmentu MMM
K BODU 5: 1. zasadnutie OV MMM
p. Koniar informoval, že prvé rokovanie OV MMM sa uskutoční 9.5.2019 o 16:00 v Hotelovej akadémii.
UZNESENIE k bodu 5:
SR MKK berie na vedomie
1. Informáciu o pripravovanom 1. rokovaní OV MMM 2019
K BODU 6: Schválenie smernice
p. Kopcsayová predložila na schválenie Smernicu o riešení bezpečnostných incedentov, ktorá
nadväzuje na Smernicu o ochrane osobných údajov.
Prezident MKK navrhol hlasovanie za schválenie uvedenej smernice
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
p. Lukáč sa zdržal z dôvodu, že dokument na schválenie nebol dodaný v dostatočnom predstihu.
UZNESENIE k bodu 6:
SR MKK schválila:
1. Smernicu č. MKK 02-2019 o riešení bezpečnostných incidentov, účinnosť nadobúda dňa
30.4.2019
K BODU 7: Rôzne
1. Prezident MKK informoval, že daňové priznanie bolo podané, na základe odkladu 30.4.2019.
MKK vznikla daňová povinnosť, ktorá bola v termíne uhradená.
2. Prezident MKK navrhol termín Valného zhromaždenia MKK na 18.6.2019, miesto Tabačka
3. Polmaratón Košice – Seňa
pp. Koniar a Sudzina informovali o sérii jednaní so zástupcami obce Seňa, ktoré vylynuli zo stanoviska
KR PZ, kde nám nebolo odsúhlasené konanie podujatia v sobotu. Z týchto jednaní vzišiel návrh
obecného zastupiteľstva obce Seňa o novom formáte a termíne podujatia 8.9.2019, 10 km beh
v katastri obce Seňa.
Dňa 29.4. sa zástupcovia MKK stretli so zástupcami obce Seňa. Obec Seňa vyjadrila záujem, aby
Maratónsky klub s organizáciou podujatia pomohol v dohodnutom rozsahu.
Prezident MKK navrhol hlasovať za uznesenie:
SR MKK berie na vedomie, že na základe stanoviska KDI KR PZ Košice a následných informácií obce
Seňa sa aktuálny ročník Polmaratónu Košice -Seňa v termíne 22.6.2019 neuskutoční.
Hlasovanie: Za:4; Proti: 2; Zdržali sa: 1
Prezident MKK navrhol hlasovať za uznesenie:
SR MKK berie na vedomie informáciu o rozhodnutí obce Seňa zorganizovať v termíne 8.9.2019
bežecké podujatie na 10 km v katastri obce Seňa a súčasne poveruje prezidenta MKK, aby rokoval o
podmienkach spolupráce pri organizovaní tohto podujatia medzi obcou Seňa a MKK v roku 2019.
Hlasovanie: Za:5; Proti:2; Zdržali sa:0
4. Na základe žiadosti p. Jána Dvonča bolo schválené štipendium v sume 5520,- EUR Fondu
pre podporu umenia na projekt Zber, odborné triedenie, katalogizácia a výskum historických
materiálov a artefaktov týkajúcich sa maratónu v Košiciach.
5. p. Daňo informoval o svojej služobnej ceste v Enschede.
6. P. Koniar informoval o jednaní s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJS o spolupráci pri
zabezpečení dobrovoľníkov na MMM 2019 z radov poslucháčov univerzity.
7. Schválenie nových členov MKK: Ing. Peter Nickel
Hlasovanie:
Za: 7; Proti: 0; Zdržali sa: 0
8. Pp. Dvonč a Koniar informovali o vydaní Certifikátu o meraní trate MMM na roky 2018-2021

V tejto súvislosti p. Dvonč predniesol návrh p. Klinka na vyplatenie odmien za práce odvedené
na meraní trate MMM a príprave protokolu o meraní trate nasledovne:
Emil Rusko – 200€; Jozef Klink ml. – 450€; Marcel Nemec – 50€; Peter Buc – 50€; Miriam
Kopcsayová – 100€
Hlasovanie - Za: 7; Proti: 0; Zdržali sa: 0
9. P. Dvonč informoval SR MKK, že 20.5.2019 p. Gustáv Halaša oslávi životné jubileum 80
rokov. Navrhuje pri tejto príležitosti pripraviť preňho dar.
10. P. Klink informoval o svojej služobnej ceste do Krakova.
UZNESENIE k bodu 7:
SR MKK berie na vedomie:
1. Informáciu o podaní daňového priznania
2. Návrh termínu konania Valného zhromaždenia MKK dňa 18.6.2019
3. že na základe stanoviska KDI PZ Košice a následných informácií obce Seňa sa aktuálny
ročník Polmaratónu Košice -Seňa v termíne 22.6.2019 neuskutoční.
4. informáciu o rozhodnutí obce Seňa zorganizovať v termíne 8.9.2019 bežecké podujatie na 10
km v katastri obce Seňa a súčasne poveruje prezidenta MKK, aby rokoval o
podmienkach spolupráce pri organizovaní tohto podujatia medzi obcou Seňa a MKK v roku
2019.
5. Informáciu o schválení štipendia Fondu pre podporu umenia Jánovi Dvončovi
6. Informáciu p. Daňa o služobnej ceste do Enschede
7. Informáciu p. Koniara o rokovaní s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ
8. Informáciu p. Klinka o služobnej ceste do Krakova
SR MKK schvaľuje:
1. Prijatie nových členov MKK: Ing. Peter Nickel
2. Vyplatenie odmeny za práce pri meraní trate MMM pre:
Emil Rusko – 200€, Jozef Klink ml. – 450€, Miriam Kopcsayová -100€, Peter Buc – 50€,
Marcel Nemec – 50€
3. Služobnú cestu p. Daňa na maratón v Prahe 3.5.-5.5.2019
Zapísala: Miriam Kopcsayová, 30.4.2019

