Zápisy SR MKK 2019

ZÁPIS zo zasadnutia SR MKK dňa 6.12.2019
07/2019
Prítomní:
Za SR MKK: pp. Dvonč, Klink, Koniar, Sidor, Sudzina
Za DR MKK: Orság
Ospravedlnili sa: pp. Daňo, Lukáč

Program SR MKK:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Polmaratón v roku 2020
3. Rôzne
Zasadnutie SR MKK začalo hlasovaním o programe SR MKK. P. Dvonč navrhol zaradiť do programu
kontrolu zápisu zo zasadnutia SR MKK dňa 25.11.2019. Uvedený bod programu bol zaradený ako
bod 1 spoločne s kontrolou plnenia úloh.
SR MKK schválila jednohlasne doplnený program.
K bodu 1: Kontrola zápisu č. 6/2019 a Kontrola plnenia úloh
V rámci bodu 1 sa uskutočnila kontrola zápisu z SR MKK 25.11.2019 s návrhom úprav a kontrola
plnenia úloh.
Úloha 23: P. Koniar požiadal, že odovzdá uvedený materiál v písomnej forme jednotlivým členom SR
MKK.
Úloha 24: Zoznam bol spracovaný a podklady na vrátenie štartovného sú pripravené.
Úloha 26: p. Dvonč spracoval a predložil prehľad o počtoch prijatých členov MKK a ukončenie
členstva v MKK za obdobie od VZ MKK v roku 2016.
Uznesenie k bodu 1:
SR MKK schvaľuje úpravy v zápise z 25.11. nasledovne:
1. V bode 6 oprava textu úlohy č. 25:
Na základe diskusie presunúť na ďalšie rokovanie SR MKK predložené prihlášky na prijatie nových
členov MKK a stretnúť sa s p. Schmiedlom.
2. Doplniť novú úlohu č. 27: SR MKK žiada p. Daňa o predloženie listu, ktorý odoslal Sebastianovi
Coe, prezidentovi World Athletics.
SR MKK berie na vedomie:
Trvanie úloh č. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23
Splnenie úloh č. 24 a 26
Zmenu termínu úlohy č 21 na 31.12.2019
K bodu 2: Polmaratón v roku 2020
P. Sudzina navrhol prijať nasledovné uznesenie:
Správna rada sa na svojom zasadnutí 6.12.2019 oboznámila s návrhmi jej členov a členov ďalších
orgánov Maratónskeho klubu vo veci organizovania Polmaratónu Košice – Seňa. V nadväznosti na to
boli, na základe známych dopravných obmedzení na ceste do Sene, prerokované informácie aj
o príprave jarného polmaratónu ako takého.
Správna rada ukladá prezidentovi Maratónskeho klubu Košice a Manažmentu MMM začať s prípravou
nevyhnutných krokov tak, aby Maratónsky klub Košice v spolupráci so svojimi partnermi
a podporovateľmi mohol v určenom jarnom termíne roku 2020 zorganizovať bežecké podujatie,
ktorého súčasťou budú aj preteky v polmaratóne, na území mesta Košice.
SR MKK jednohlasne schválila navrhnuté uznesenie.
Uznesenie k bodu 2:
SR MKK berie na vedomie, že sa na svojom zasadnutí 6.12.2019 oboznámila s návrhmi jej členov
a členov ďalších orgánov Maratónskeho klubu vo veci organizovania Polmaratónu Košice – Seňa.
V nadväznosti na to boli, na základe známych dopravných obmedzení na ceste do Sene, prerokované
informácie aj o príprave jarného polmaratónu ako takého.
SR MKK ukladá:
Úloha 28: Prezidentovi Maratónskeho klubu Košice a Manažmentu MMM začať s prípravou
nevyhnutných krokov tak, aby Maratónsky klub Košice v spolupráci so svojimi partnermi
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a podporovateľmi mohol v určenom jarnom termíne roku 2020 zorganizovať bežecké podujatie,
ktorého súčasťou budú aj preteky v polmaratóne, na území mesta Košice.
T: ihneď
Z: pp. Sudzina, Koniar
Úloha 29: Zaslať písomné stanovisko organizátorom podujatia Košice Spring Half Marathon vo veci
neoprávneného používania chráneného názvu podujatia MMM.
T: 31.12.2019
Z: p. Sudzina
K bodu 3: Rôzne
1. p. Koniar informoval o uskutočnení rokovania Komisie športu MKK, ktorá predkladá do návrhu
rozpočtu mesta pre Medzinárodný maratón mieru vytvorenie osobitnej kapitoly v roku 2020.
Návrh rozpočtu Mesta Košice zatiaľ nebol schválený mestským zastupiteľstvom.
2. P. Sudzina predložil návrh p. Daňa na uskutočnenie ďalšieho zasadnutia SR ešte v roku 2019.
Uznesenie k bodu 3:
SR MKK ukladá:
Úloha 30: Pripraviť plán zasadnutí SR a Manažmentu MMM na rok 2020, predbežné termíny
a program.
T: 31.12.2019
Z: Sekretariát MKK, Koniar

Zapísala: Miriam Kopcsayová, 6.12.2019 ..........................................
Schválil: Ján Sudzina, prezident MKK.........................................

