ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 25.11.2019
06/2019
Prítomní:
Za SR MKK: pp. Daňo, Dvonč, Klink, Koniar, Lukáč, Sidor, Sudzina
Za DR MKK: Orság
Program SR MKK:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Vyhodnotenie MMM 2019
3. Správa o plnení rozpočtu MKK a MMM 2019
4. Odmeny SR, DR, Manažment, zamestnanci
5. Rôzne
Členovia MKK – prihlášky nových členov, ukončenie členstva
Obnova členstva Maratónskeho klubu v SAZe
Obnova registrácie Maratónskeho klubu na prijímanie 2%
Stav výziev na predkladanie žiadostí na dotácie v roku 2019
Atlét roka 2019 - informácia
AIMS sympózium – Atény 2019 – informácia
Zasadnutie SR MKK začalo hlasovaním o programe SR MKK. P. Lukáč navrhol zaradiť do programu
prejednanie uznesenia a diskusných príspevkov z VZ MKK 18.6.2019.
Uvedený bod programu bol zaradený pred bod Rôzne ako 5. bod programu.
SR MKK schválila jednohlasne rozšírený program.
BOD 1:
PRÍZNAK

ČÍSLO

ÚLOHA

TERMÍN ZODPOVEDNÍ

POZNÁMKA

SR015

Predložiť písomnú informáciu
k aktuálnemu stavu
ekonomického zabezpečenia.

30.6.

Koniar

Splnená

SR016

Schváliť audítora pre rok 2019
v dostatočnom predstihu po
dohode s účtovníckou firmou

30.11.

Sudzina

trvá

Príloha č. 1: Správa Manažmentu MMM k aktuálnemu stavu ekonomického zabezpečenia 96. ročníka
MMM, zo dňa 22.8.2019.
Úloha 16:
p. Sudzina informoval o stretnutí so zástupcami účtovníckej firmy, kde bolo dohodnuté pre audit za rok
2019 pokračovani v spolupráci s auditorkou, Ing. Polákovou z firmy Polykont.
Uznesenie k bodu 1:
SR MKK berie na vedomie:
1. Splnenie úlohy č. 15
SR MKK ukladá:
Úloha 17: Vyvolať stretnutie s Ing. Polákovou z firmy Polykont ohľadom uzavretia novej dohody
(zmluvy) na vykonanie auditu MKK za rok 2019.
T: 30.11.2019
Z: Sudzina
BOD 2 a 3
2. Vyhodnotenie MMM 2019
3. Správa o plnení rozpočtu MKK a MMM 2019
P. Koniar predložil písomnú správu a rámcovú informáciu k príprave a priebehu 96. ročníka MMM.

Správa poskytuje informácie známe k dnešnému dňu a vychádza z hodnotiacich správ členov
Manažmentu a OV MMM a ekonomickej agendy MMM.
Uvedeným vyhodnotením sa zaoberal aj Manažment MMM na svojich zasadnutiach 14.10.
a 18.11.2019, kde boli už aj načrtnuté úlohy pre rok 2020.
Správa hodnotí priebeh MMM po jednotlivých úsekoch.
P. Koniar správu doplnil komnetárom o stave naplnenia a čerpania rozpočtu k 25.11.2019. Rozpočet
bol priebežne od svojho schválenia aktualizovaný, poslednou úpravou k 5.9.2019. Predložená správa
sleduje stav napĺňania a čerpania rozpočtu v dvoch rovinách:
a) sumarizácia príjmov a výdavkov podľa metodiky 2018 a sledovania vecného rozpočtu
b) sumarizácia príjmov a výdavkov podľa metodiky 2019 a vedeného účtovníctva
Príloha č. 2: Správa Manažmentu k príprave a priebehu 96. ročníka MMM a Rozpočet MMM 2019
Uznesenie k bodom 2 a 3:
SR MKK berie na vedomie:
1. Predloženú Správu Manažmentu MMM
SR MKK ukladá:
Úloha č. 18: Zaoberať sa otázkou vhodných skladových priestorov pre MKK a MMM. Hľadať možnosti
v spolupráci s mestom Košice, tradičnými partnermi MMM, príp. komerčné ponuky.
T: priebežne
Z: SR MKK
Úloha č. 19: Predloženú písomnú správu využiť pri príprave a spracovaní Výročnej správy MKK za
rok 2019.
T: 30.6.2020
Z: Sudzina
Úloha č. 20: Spracovať pasport vozovky na Južnej triede ako podklad pre Komisiu MMK, s
požiadavkou na jej postupnú opravu (rekonštrukciu).
T: 31.1.2020
Z: Klink
Úloha č. 21: Predložiť vyhodnotenie Zmluvy o spolupráci medzi MKK a PPK za rok 2019
T: 30.11.2019
Z: Sudzina, Koniar
Bod 4
Odmeny SR, DR, Manažment, OV MMM, zamestnanci
P. Sudzina predložil návrh na vyplatenie odmien členov OV MMM, Manažmentu MMM, Sekretariátu
MKK, Správnej a Dozornej rady MKK.
Uvedené návrhy vychádzali z možností schváleného rozpočtu 2019. Do budúcna je potrebné plánovať
navýšenie výdavkov (honoráre na ľudské zdroje a špecialistov)
P. Lukáč:
navrhol pre p. Vojtaníka, člena OV MMM navýšiť odmenu, so zdôvodnením jeho aktívneho prístupu pri
zabezpečovaní jubilejného Vodáckeho maratónu, príprave a realizácii výstavy k tomuto podujatiu
v mesiacoch september a október, v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice a vydanie knižnej
publikácie zachytávajúcej históriu Vodáckeho maratónu v Košiciach.
Predstavenie a krst uvedenej publikácie je plánovaný na 5.12.2019 v Hotelovej akadémii.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Navrhol odmenu pre p. Kucka, člena SR MKK do 18.6.2019, rozdelením odmeny p. Sidora, člena SR
od 19.6.2019. Navrhuje pre oboch menovaných odmenu vo výške 50% z celkovej sumy.
Návrh bol jednohlasne schválený.
p. Daňo vyslovil nespokojnosť s tým, že prezidentovi MKK je navrhovaná nižšia odmena ako
niektorým členom Manažmentu.

Príloha č. 3: Návrh odmien pre SR MKK, DR MKK, Manažment, OV MMM, sekretariát MKK
Hlasovanie o predložených návrhoch na vyplatenie odmien:
ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1
SR MKK schvaľuje:
Vyplatenie odmien podľa predložených návrhov so schválenými úpravami.
BOD 5:
Uznesenie a diskusia z Valného zhromaždenia 18.6.2019
Správna rada MKK prerokovala úlohy z Uznesenia VZ MKK zo dňa 18.6.2019.
K úlohe c) 1. uznesenia: SR MKK zaoberať sa jednotlivými diskusnými príspevkami a námetmi, ktoré
odzneli na VZ MKK.
- Konštatovala, že väčšina diskusie bola zameraná na tri okruhy: VVCV, Zájazd, Cyklojazda
Diskusné príspevky na VZ MKK dňa 18.6.2019
p. Haraksin – inovácia Minimaratónu,m konflikt záujmov SR MKK, komisia rozhodcov SAZ riešila
nedodržanie pravidiel atletiky riaditeľom MMM, p. Koniarom na podujatí MMM
Stanovisko SR MKK: Minimaratón je nesúťažný beh, vyhlasujú sa prví traja muži a ženy, zatiaľ nie je
tendencia z toho robiť súťažné preteky. Konflikt záujmov rieši Zákon o športe. P. Koniar bol
upozornený komisiou rozhodcov SAZ na dodržiavanie pravidiel IAAF (občerstvovanie elite pretekárov
mimo povolených zón).
p. Rada – činnosť MKK, neuskutočnený zájazd na maratón do Krakova, poskytnutie autobusu na
VVCV rieši len pretekárov z Košíc a okolia – voči ostatným členom je to nefér
Stanovisko SR MKK: zájazd sa neuskutočnil z dôvodu nezáujmu zo strany členov MKK (prihlásených
8 záujemcov). Autobus na VVCV bol poskytnutý aj zo strany PSK, ale opätovne bol nezáujem,
autobus nebol využívaný a následne bol zrušený.
V prípade, že bude reálny záujem zo strany členov o tieto aktivity (zájazd, autobus) MKK sa nebrádni
byť nápomocný pri ich zabezpečení.
p. Tiszová – nesúhlasí s p. Radou, bežecká komunita privítala túto podporu VVCV
p. Mezencev – družobné styky
Stanovisko SR MKK: Družobné styky už nevystihujú podstatu aktívnej prezentácie MMM na
podujatiach spojených s marketingovými aktivitami, pracovnými cestami, ucelených úsekov OV MMM
(občerstvovacie stanice, trať a pod.) za účelom skvalitnenia našej organizátorskej práce.
p. Labaš – téma cyklojazdy
Stanovisko SR MKK: SR MKK zaslala nesúhlasné stanovisko k organizovaniu cyklojazdy. SR
konštatuje, že predložený materiál Cyklistickej únie mesta Košice a Spolku na podporu skrášľovania
Košíc neposúva zámer cyklojazdy do realizovateľnej polohy. Cyklojazda v nedeľu, kedy sa
uskutočňuje MMM je z organizačno-bezpečnostných dôvodov neuskutočniteľná. Organizátori
cyklojazdy zorganizovali svoje podujatie v spolupráci s mestom Košice v rámci týždňa mobility ako
záverečné podujatie v dňoch 28.-29.9.
p. Daňo – podporil p Radu v otázke organizovania zájazdov, navrhuje, aby MKK uhradil štartovné na
MMM 2019 členom MKK, do SR MKK navrhol kooptovať USSKE p. Baču – jeho návrh nepodporila SR
MKK, PM Košice -Seňa – doporučuje organizovať v nedeľu, nesúhlasí s jeho zrušením, navrhuje
opätovné jednanie s KDI ohľadom organizácie polmaratónu.
p. Olexa – informoval o spolupráci s Košickou detsckou železnicou v súvislosti so zabezpečení vlaku
do miesta 1. štartu MMM do Turne nad Bodvou, mala by sa z toho stať každoročná tradícia.
Stanovisko SR MKK: Nová spolupráca s Košickou detskou železnicou sa osvedčila a takisto aj skorší
termín Maratónskeho vlaku. Obec Turňa pripravila dôstojné pripomenutie prvého štartu maratónu.
Nedostatok, nižšia účasť zo strany OV MMM.
p. Remiáš – žiada uverejniť stanovisko k zrušeniu PM Košice – Seňa, doporučuje väčšiu prozornosť
venovať slovenským bežcom, vrátane žien

Stanovisko SR MKK: Stanovisko k neuskutočneniu PM KE – Seňa bol zverejnené na facebookovej
stránke MMM 19.6.2019.
p. Koniar – koncepcia rozvoja MMM a MKK, predložil návrh do uznesenia VZ MKK.
Stanovisko SR MKK: K danej problematike sa uskutočnili dve neformálne stretnutia SR MKK. P.
Koniar okomentoval predloženú prezentáciu so záverom návrhu troch východísk ďalšieho smerovania
MKK a MMM v období 2020 – 2024.
SR MKK berie na vedomie:
1. Uznesenie z VZ MKK zo dňa 18.6.2019
2. Diskusné príspevky členov MKK prednesené na VZ MKK
SR MKK ukladá:
Úloha 22: Pripraviť stanovisko k jednotlivým diskusným príspevkom VZ MKK a uložiť príslušným
orgánom MKK sa nimi zaoberať.
T: 30.11.2019 a priebežne
Z: p. Dvonč
Úloha 23: Preposlať prezentáciu k ďalšiemu smerovaniu MKK a MMM predloženú na neformálnom
zasadnutí SR dňa 22.8.2019 jednotlivým členom SR MKK.
T: ihneď
Z: p. Koniar
Úloha 24: Spracovať zoznam členov MKK, ktorí absolvovali v rámci MMM 2019 disciplínu maratón a
polmaratón a na základe splnenia podmienok im vrátiť zaplatené štartovné.
T: 31.12.2019
Z: p. Dvonč
BOD 6
Rôzne
a) Členovia MKK – prihlášky nových členov, ukončenie členstva
- P. Dvonč predložil zoznam členov MKK, ktorí neuhradili členský poplatok za rok 2018 s návrhom na
ukončenie členstva v MKK podľa platných Stanov.
- P. Dvonč predložil prihlášky na prijatie nových členov MKK.
Po búrlivej diskusii p. Sudzina doporučil predložený návrh nových členov posunúť na ďalšie rokovanie
SR MKK a stretnúť sa s p. Schmiedlom.
Príloha č. 4: Zoznam členov na ukončenie členstva v MKK a prihlášky na prijatie nových členov MKK.
b) Obnova členstva Maratónskeho klubu v SAZe
- Sekretariát MKK v termíne obnoví členstvo v SAZe.
c) Obnova registrácie Maratónskeho klubu na prijímanie 2%

- Registrácia MKK bola obnovená pre rok 2020
d) Stav výziev na predkladanie žiadostí na dotácie v roku 2019

- Výzvy na rok 2020 zatiaľ neboli zverejnené
e) Atlét roka 2019 – informácia
- 16.11.2019 za účasti čelných predstaviteľov IAAF a EA, p. Coe a Hansena prebehlo slávnostné
vyhlásenie ankety Atlét roka 2019. V rámci programu boli ocenení EA, na návrh SAZu aj riaditeľ MMM
p. Koniar a členka OV MMM p. Hanusová, za dlhoročnú činnosť v atletickom hnutí a MMM.
- V rámci tohto bodu p. Koniar odovzdal členom SR MKK písomné stanovisko k nedôstojnému
správaniu sa člena SR MKK, Štefana Daňa na tejto udalosti.
f) AIMS sympózium – Atény 2019 – informácia
- Uskutočnilo sa v dňoch 8.-10.11. za účasti zástupcov MKK a MMK. Počas aktu zapálenia
maratónsky oheň prevzal primátor mesta Košice, p. Poláček a tento bude na budúci rok prenesený do
Košíc.
Uznesenie k bodu 6:
SR MKK schválila ukončenie členstva v MKK členov, ktorí nemajú uhradené členské poplatky v roku
2018: Peter Benedik, Dávid Budaj, Milan Garanyi, Roman Jóčik, Eva Kucková, Ladislav Šimko, Juraj
Tache
SR MKK ukladá:

Úloha 25: Na základe diskusie presunúť na ďalšie rokovanie SR MKK predložené prihlášky na prijatie
nových členov MKK a stretnúť sa s p. Schmiedlom
T: 30.11.2019
Z: p. Sudzina
Úloha 26: Spracovať prehľad o schvaľovaní prihlášok za nových členov MKK, príp. ukončení členstva
za obdobie od VZ MKK 2016.
T: 30.11.2019
Z: p. Dvonč
Úloha 27: SR MKK žiada p. Daňa o predloženie listu, ktorý odoslal Sebastianovi Coe, prezidentovi
World Athletics.
T: 31.12.2019
Z: p. Daňo

Zapísal: Ján Dvonč, 25.11.2019 ..........................................
Schválil: Ján Sudzina, prezident MKK.........................................

