ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 28.5.2019
03/2019
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. Návrh rozpočtu MKK a MMM 2019
3. Príprava Valného zhromaždenia MKK
4. Rôzne
Prezident MKK navrhol zaradiť do bodu 4. Rôzne:
a) Vziať na vedomie stanovisko účtovníčky a účtovnú závierku
b) Písomná rezignácia Ing. Ladislava Kucka a návrh na kooptáciu nového člena SR MKK
V úvode zasadnutia sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK.
SR MKK schválila doplnený program zasadnutia.
K bodu 1 – Kontrola plnenia úloh
SR011

Zaslať písomné pripomienky k návrhu rozpočtu a následne
zvolať zasadnutie SR MKK k rozpočtu MKK a MMM 2019

17.5.

Sudzina,
SR

Splnená a uzavretá

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.
30.6.

Koniar

Úloha trvá
Nový termín

SR006

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

28.2.

Klink,
Orság

Úloha uzatvorená
Nahradená novou
úlohou č. 12

UZNESENIE k bodu 1:
SR MKK berie na vedomie:
1. Predĺženie termínu úlohy č. 1 do 30.6.2019
2. Splnenie a uzatvorenie úlohy č. 11
3. Predložený písomný návrh p. Labaša na organizovanie cyklojazdy v rámci MMM. Po jeho
prerokovaní dospela k záveru, že s organizáciou uvedeného podujatia v rámci MMM
nesúhlasí a MKK nepreberá zodpovednosť za organizovanie tohto podujatia.
SR MKK ukladá:
Úloha č. 12: Upraviť stanovisko spracované p. Klinkom podľa záverov z diskusie a následne ho
zaslať p. Labašovi.
Z: Klink
T: 15.6.2019
K bodu 2 - Návrh rozpočtu MKK a MMM 2019
p. Koniar spracoval a predložil písomné stanovisko a komentár na základe pripomienok zaslaných
členmi SR MKK. (Príloha č. 2 zápisu)
V príjmovej časti k žiadnemu posunu nedošlo. Očakáva informácie na dofinancovanie od MINEDU.
Sleduje sa stav príjmov zo štartovného. Prebiehajú rokovania so sponzormi.
Vo výdavkoch neeviduje nové podnety, iba spresňovanie výdavkov
Prebieha dodefinovanie podmienok pre elite.
AQUA PRO - suma nemá dopad na rozpočet, je rovnaká v príjmovej aj výdavkovej časti.
Hilton - mení sa iba štruktúra výdavkov. Celkový náklad sa nemení.
Trofeje - tradícia pohárov je už prežitá. Sú pripravené prvé výtvarné skice návrhu trofeje
Uznesenie k bodu 2:
p. Sudzina navrhol hlasovanie za schválenie rozpočtu.

Hlasovanie: Za: 6, Proti: 1
SR MKK:
a) schvaľuje rozpočet MKK a MMM.
b) poveruje p. Dvonča, aby vstúpil do jednania s obcou Blažice vo veci malej tribúny.
c) ukladá p. Kuckovi zaslať podklady k rozpočtu v kapitole prezentácia MMM všetkým členom SR
MKK.
SR MKK ukladá:
Úloha č. 13: Pravidelne kontrolovať a informovať SR MKK o stave plnenia rozpočtu, zmeny v rozpočte
predložiť na schválenie MKK.
T: priebežne
Z: Sudzina, Koniar
Úloha č. 14: V súčinnosti s účtovníčkami vyčísliť bankové poplatky a zaradiť ich do rozpočtu
T: 30.6.
Z: Sekretariát MKK
K bodu 3: VZ MKK
Tajomník MKK predložil návrh materiálov k príprave VZ MKK:
Pozvánka s programom, Rokovací poriadok, Hlasovací poriadok
Uznesenie k bodu 3:
Prezident MKK navrhol hlasovať za schválenie predložených materiálov k príprave VZZ MKK
Hlasovanie:
Za: 7, Proti: 0
SR MKK schvaľuje predložené materiály so zmenami vyplývajúcimi z diskusie:
Program VZ MKK - Bod 7 - opraviť na Výročná správa MKK a správa o hospodárení za rok 2018
Pozvánka – upraviť vetu v prípade nízkeho počtu účastníkov na v prípade nedostatočného počtu
účastníkov
Rokovací poriadok – opraviť bod 8. Záverečné ustanovenia
Volebný poriadok – opraviť na Hlasovací poriadok k potvrdeniu kooptácie člena SR MKK
K bodu 4 - Rôzne
a) Ing. Ladislav Kucko predložil prezidentovi MKK písomnú žiadosť o ukončenie členstva
v SR MKK.
Prezident MKK poďakoval Ing. Ladislavovi Kuckovi za dlhoročnú činnosť v SR MKK.
Prezident MKK navrhol zvolať mimoriadne zasadnutie SR MKK na 3.6.2019 o 8:00 s bodom
Kooptácia nového člena SR MKK. Členovia SR môžu zasielať svoje návrhy do piatku 1.6.2019.
b) Účtovná závierka
Prezident MKK predložil na zasadnutí Účtovnú závierku MKK spracovanú zmluvnou účtovnou firmou.
c) Prijatie nového člena MKK: Dušan Ney
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Neprítomný: 1
d) P. Koniar informoval, že členovia Manžmentu boli vyzvaní na doplnenie členov tímov
P. Koniar informoval, že do Košíc príde expert na riešenie nadchodov a lešení z Prahy
Uznesenie k bodu 4:
SR MKK berie na vedomie:
a) odstúpenie Ing. Ladislava Kucka z funkcie člena Správnej rady MKK, poďakovali mu za jeho
pôsobenie v SR a želajú mu veľa úspechov v jeho ďalšom pôsobení
b) predloženú Účtovnú závierku MKK za rok 2018 a odporúča ju scháliť Valným zhromaždením
MKK
SR MKK sa dohodla na zvolaní ďalšieho zasadnutia SR MKK na 3.6.2019 o 8:00 s bodom Kooptácia
nového člena SR MKK.. Členovia SR môžu zasielať svoje návrhy do piatku 1.6.2019.
SR MKK schvaľuje: prijatie nového člena MKK, Dušana Ney.
Zapísala: Miriam Kopcsayová

