ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 18.6.2019
05/2019
Prítomní:
Za SR MKK: pp. Daňo, Dvonč, Klink, Koniar, Lukáč, Sidor, Sudzina
Za DR MKK: Orság
Program SR MKK dňa 18.6.2019
1. Valné zhromaždenie MKK – 18.6.2019
2. Výročná správa za rok 2018
3. Rôzne
V úvode zasadnutia sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK. Pán Sudzina navrhol zaradiť na
úvod do programu zasadnutia aj kontrolu plnenia úloh ako bola zaslaná v pozvánke na dnešné
zasadnutie. SR MKK schválila jednohlasne rozšírený program zasadnutia.
PRÍZNAK

ČÍSLO

ÚLOHA

TERMÍN

ZODPOVEDNÍ

POZNÁMKA

SR014

V súčinnosti s účtovníčkami vyčísliť
bankové poplatky a zaradiť ich do
rozpočtu

30.6.

Sekretariát MKK

Splnená

SR013

Pravidelne kontrolovať a informovať SR Priebežne Sudzina, Koniar
MKK o stave plnenia rozpočtu, zmeny
v rozpočte predložiť na schválenie
MKK.

Splnená

SR012

Upraviť stanovisko spracované p.
Klinkom podľa záverov z diskusie
a následne ho zaslať p. Labašovi.

15.6.

Klink

Splnená

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

Čiastočne
splnená

Diskusia:
K úlohe 14: Tajomník MKK informoval o výške bankových poplatkov za rok 2018 v celkovej sume
4 987,11 €.
K úlohe 13: P. Koniar informoval o priebežnom stave plnenia rozpočtu a rokovaniach so sponzormi pri
príprave sponzorských zmlúv.
Minedu (SAZ) dofinancuje dotáciu do výšky roku 2018 (plus 30 000,- €).
Manažment predloží písomnú informáciu k aktuálnemu stavu ekonomického zabezpečenia
k 30.6.2019.
P. Sudzina informoval o prísľube primátora mesta, že podujatie MMM bude mať vlastnú kapitolu
v rozpočte mesta Košice.
K úlohe 12: Nesúhlasné stanovisko bolo zaslané organizátorom Cyklojazdy.
UZNESENIE k bodu Kontrola úloh:
SR MKK berie na vedomie:
1. Splnenie a tým uzatvorenie úloh č. 12, 13, 14
2. Čiastočné splnenie úloha č. 1 – nepodarilo sa vyvolať stretnutie s komisiou cestných behov
SAZ, bude spracovaná vlastná edukácia pretekárov pre potreby MMM
SR MKK ukladá:
Úloha 15: Predložiť písomnú informáciu k aktuálnemu stavu ekonomického zabezpečenia.
T: 30.6.2019

Z: p.Koniar

K BODU 1: Valné zhromaždenie MKK – 18.6.2019
P. Sudzina požiadal o úpravu programu VZ MKK 2019:
Bod 12 – Potvrdenie kooptácie .... zaradiť ako bod 6 programu zasadnutia.
SR MKK schvaľuje:
- upravený návrh programu VZ MKK 2019.
K BODU 2: Výročná správa MKK 2018
P. Sudzina predložil VS MKK za rok 2018, poďakoval všetkým ktorí sa podieľali na príprave tohto
dokumentu. Popri bežnej agende sa musel MKK vysporiadať s administratívnymi požiadavkami
audítorky, nového Zákona o športe a množsta povinností vyplývajúcich z týchto aktivít.
MKK vykonával za hodnotené obdobie činnosť v súlade so stanovami a Uzneseniami VZ MKK zo dňa
12.12.2017.
SR MKK berie na vedomie a doporučuje:
- VZ MKK schváliť Výročnú správu MKK 2018
SR MKK ukladá:
Úloha 16: Schváliť audítora pre rok 2019 v dostatočnom predstihu po dohode s účtovníckou firmou
T: 30.11.2019
Z: p. Sudzina
K BODU 3: Rôzne
V tomto bode bola otvorená otázka koncepčných zmien činností MKK a samotného MMM
(financovanie, OZ, obchodná spoločnosť, s. r. o., ...), ďalšie reformy na úrovni jednotlivých orgánov
(udržať doterajší model, hľadať nové východiská a riešenia).
Nakoľko pre zásadnejšie zmeny je pre SR MKK potrebný mandát, riaditeľ MMM na VZ MKK 18.6.2019
predloží návrh uznesenia s požiadavkou na poverenie SR MKK zaoberať sa v letnom období (júl,
august) s týmito námetmi.

Zapísal: Ján Dvonč, 18.6.2019 ..........................................

Schválil: Ján Sudzina, prezident MKK ................................................

