
 
Zápis zo zasadnutia Správnej rady Maratónskeho klubu Košice 

21.3.2022, Žriedlová 30, Košice 
 

 
Prítomní: Ján Dvonč, Ing. Jozef Klink, Ing. Branislav Koniar, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Jozef Sciranko, Ing. Ján 
Sudzina  
Za DR MKK: Ing. Miroslav Orság 
Neprítomní: JUDr. Ingrid Ney, Ján Dvonč sa ospravedlnil po 60 minútach z rodinných dôvodov 
 
Program: 
  

1. Kontrola úloh a uznesení  
2. Informácia o priebehu Valného zhromaždenia a prijatých uzneseniach VZ MKK 
3. Informácia Manažmentu o príprave MMM 2022 a ďalších podujatí v roku 2022 
4. Rozpočet a aktuálne ekonomické ukazovatele  
5. Inštalácia plakety World Athletics 
6. Informácia o spracovávaní archívu na Hroncovej ulici 
7. MMM 1924 – 2024, rámcová informácia 
8. Rôzne  

 
V úvode zasadnutia sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK. SR MKK jednohlasne schválila predložený 
program SR MKK. 
 
K bodu 1: Kontrola úloh a uznesení 

ČÍSLO ÚLOHA TERMÍN ZODPOVEDNÍ POZNÁMKA 

2115 Kontaktovať mesto Košice v súvislosti s hľadaním 
vhodných priestor pre maratónsky dom. 

priebežne Sudzina trvá 

2123 Spracovať finálnu verziu rozpočtu MKK a MMM 2021 31.1.2022 Koniar splnená 

2201 Zaslať pracovnej skupine pripomienky a návrhy na 
dopracovanie Zmluvy o spolupráci 

16.1.2022 SR MKK a DR 
MKK 

splnená 

2202 Zverejniť kandidátnu listinu do volieb DR MKK v zmysle 
volebného poriadku 

14.1.2022 Sekretariát 
MKK 

splnená 

2203 Zaslať na pripomienkovanie a následné schválenie 
podklady k VZ MKK: Sprievodný list členom MKK s 
prílohami I – III, Hlasovací formulár; 

16.1.2022 Sekretariát 
MKK 

splnená 

 
2115: p. Sudzina informoval o predbežných stretnutiach v uvedenej veci 
2123: Úloha prerokovaná v bode 4 programu 
2201: úloha bola splnená v termíne 
2202: úloha bola splnená v termíne 
2203: úloha bola splnená v termíne 
 
Uznesenie k bodu 1: 
SR MKK berie na vedomie: 

1. V súvislosti s úlohou 2201 o príprave Zmluvy o spolupráci medzi MKK a PPK, že návrh p. Klinka, aby bol 
vypustený odst. 4.5 a upravené znenie Zmluvy podľa ním navrhovaného textu v časti 6.3 neboli prijaté. 

2. Prerokovanie a splnenie úloh 2123, 2201, 2202, 2203  
3. Trvanie úlohy 2115 

 
K bodu 2: Informácia o priebehu Valného zhromaždenia a prijatých uzneseniach VZ MKK 
Prezident MKK podal ústnu informáciu o priebehu VZ MKK, ktoré sa konalo 24.1.2022 formou per rollam. Všetky 
kroky VZ MKK prebehli podľa schváleného harmonogramu. 
P. Dvonč informoval o priebehu otvárania volebnej urny a sčítaní hlasov z VZ MKK a hlasov z volieb do Dozornej 
rady MKK.  
Komisia spracovala zápis z otvárania volebnej urny a uznesenie z VZ MKK, ktoré bolo v určenom termíne 
zverejnené na webovej stránke MKK.  
Prezident MKK vyzval novozvolených členov DR MKK, aby sa stretli a zvolili predsedu DR MKK.  DR MKK bude 
informovať o postupe.  
 



Uznesenie k bodu 1: 
SR MKK berie na vedomie: 
Informáciu o priebehu Valného zhromaždenia a prijatých uzneseniach VZ MKK. 
 
K bodu 3 - Informácia Manažmentu o príprave MMM 2022 a ďalších podujatí v roku 2022 
Prezentácia s komentárom p. Koniara, riaditeľa MMM: 

1. Kalendár aktivít 
MMM WCH - Bez kampane to mimo Košíc nemá dosah 
WFM – 27.4. – 28.9. 
City Run – 12.5. 
KPHM – 15. 5. 
Ultramaraton Košice – Miskolc – 21.5. 
Velvet Run – 2.9. (3./4.9.) 
MMM – 2.10. 

2. Základný rámec MMM 
Dohody a zmluvy 
Zmluva s mestom KE – príprava, koordinácia 
Registrácia MMM a KPHM 
Rozpočet 2022 – príprava 
Míting Manažmentu 29.3. 
Potvrdzovanie dodávateľov, partnerov 
Riziká 

3. Rozpočet a aktuálne ekonomické ukazovatele 
Ukončená kontrola 
Dodržanie plánovaných parametrov 
Rozpočet 2022  - riziko krátenia dotácií, šetrenie vo firmách 

 
Uznesenie k bodu 3: 
SR MKK berie na vedomie: 
Informáciu riaditeľa MMM o príprave MMM 2022 a ďalších podujatí v roku 2022 
 
K bodu 4: Rozpočet a aktuálne ekonomické ukazovatele  
Členovia SR MKK obdržali tlačenú verziu rozpočtu MKK a MMM spracovaného ku dňu 31.12.2021. 
Riaditeľ MMM p. Koniar podal komentár k uvedenému rozpočtu. 
 
V rámci diskusie sa členovia SR MKK zhodli na potrebe prípravy metodiky spracovanie rozpočtu a prípravy 
účtovnej závierky a daňového priznania. 
 
Uznesenie k bodu 4:  
SR MKK berie na vedomie: 
Predložený rozpočet MKK a MMM k 31.12.2021 a informácie k aktuálnym ekonomickým ukazovateľom. 
 
SR MKK ukladá: 
Úloha 2204: Na základe záverov z diskusie k bodu 4 popísať metodiku spracovania rozpočtu a prípravy 
uzávierky a daňového priznania MKK. 
T: 30.4.2022   Z: Koniar, Lukáčová (Finexpert) 
 
K bodu 5 – Inštalácia plakety World Athletics 
Prezident MKK, p. Sudzina informoval o jednotlivých možnostiach inštalácie plakety World Athletics Haritage, 
ktorá bola MMM udelená v septembri 2020, so záväzkom jej umiestnenia na verejnom priestranstve. 
 
Po diskusiách sa členovia SR MKK zhodli, že najvhodnejším miestom pre jej umiestnenie je nám. Maratónu 
mieru.  
Navrhnuté boli tri možnosti: 
Podstavec sochy maratónskeho bežca – nutnosť zásahu do autorského diela 
Pylóny – dochádzalo by k duplikovaniu informácií 
Podstavec busty zakladateľa maratónu v Košiciach – najvhodnejšie umiestnenie 
 
Uznesenie k bodu 5:  
SR MKK berie na vedomie: 
Informáciu o jednotlivých možnostiach umiestnenia plakety 
 
SR MKK ukladá: 
Úloha 2205: Spracovať dve alternatívy vizualizácie priestoru nám. MMM s umiestnením plakety na podstavci 
busty a poslednom pylóne. Poslať vizualizácie členom SR MKK a následne rozhodnúť o vhodnom umiestnení 
plakety. 
T: najbližšie zasadnutie SR MKK, Z: Sudzina, Koniar 



 
Úloha 2206: Stanoviť vhodný termín inštalácie a odhalenia plakety. 
T: najbližšie zasadnutie SR MKK, Z: Sudzina, Koniar 
 
K bodu 6 – Informácia o spracovaní archívu na Hroncovej ul. 
p. Sudzina informoval, že priestory na Hroncovej ul sa prenajímajú do 30.6.2022. Navrhuje, aby p. Dvonč raz 
mesačne informoval o postupe prác pri triedení archívu. 
 
p. Klink informoval o postupe prác pri triedení archívu, uviedol, že je tam obrovský objem prác, ktoré 
pravdepodobne nebude možné vykonať do 30.6. Zatiaľ sú vytvorené škatule podľa jednotlivých ročníkov. 
Z každého roku ponechané iba vzorky jednotlivých materiálov. Zbytok bol zlikvidovaný v Kosite. Účtovníctvo, 
ktoré je ešte potrebné archivovať je nutné premiestniť inde a pustiť sa do ostatných materiálov. Množstvo 
materiálu je z Majstrovstiev sveta. Samostatná kapitola sú artefakty z jednotlivých ročníkov. Treba hľadať spôsob, 
aby sa tieto veci zachovali.  
 
Diskusia: 
p. Sudzina sa informoval ako sme na tom s digitalizáciou dokumentov a či nie sú materiály ohrozené červotočom 
alebo vodou. 
 
p. Klink uviedol, že digitalizácia je na samostatnú diskusiu. Možno sa do stanoveného termínu dokončí hrubé 
pretriedenie. Navrhuje hľadať spôsob, sponzora, aby sa priestory udržali dlhšie. Treba v prvom rade premiestniť 
účtovníctvo, ktoré je nutné archivovať. Ohrozenie materiálov červotočom a vodou momentálne vylučuje. 
  
p. Klink navrhuje z materiálov v budúcnosti vytvoriť stálu expozíciu a k nej každý rok verejnosti ukázať inú časť 
ostatných materiálov v archíve. 
pp. Sudzina a Klink navrhujú prebytočné artefakty rozpredávať. 
 
Uznesenie k bodu 6:  
SR MKK ukladá: 
Úloha 2207: Predložiť koncepciu triedenia, využitia archívnych materiálov, pokračovať v ich triedení a pravidelne 
informovať o postupe prác.  
T: priebežne, Z: Dvonč, Klink 
 
Úloha 2208: Presunúť účtovníctvo, ktoré má byť archivované do skladu na Južnej tr. 
T: 30.6.2022, Z: Dvonč, Klink 
 
Úloha 2209: Osloviť archív mesta Košice a múzeá so žiadosťou o spoluprácu pri spracovaní archívnych 
materiálov a zistiť, či mestský archív má záujem o uloženie týchto materiálov. 
T: priebežne, Z: Sudzina 
 
K bodu 7 – MMM 1924 – 2024, rámcová informácia 
 
P. Koniar informoval o príprave 100. výročia MMM v roku 2024.  

- Predstavil logo výročia MMM 100 
- Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s režisérom Kerekešom, vo veci prípravy filmu.  
- Počíta sa s maratónskym ohňom z Atén.  
- Hľadá sa vhodný formát sprievodných aktivít so zapojením partnerov.  
- Pripravujú sa listy na World Athleticsa a Medzinárodný olympijský výbor v spolupráci so SAZ a SOVŠ 
- Pripravuje sa oznámenie výročia jednotlivým relevantným inštitúciám. 
- Riešenie poštovej známky MMM 100, podchytiť edičný plán / osloviť Slovenskú poštu 
- Riešenie pamätnej mince MMM 100, podchytiť edičný plán / osloviť Národnú banku SR  
- Zvážiť aj uplatnenie sady pamätných mincí 
- Pripravuje sa knižná publikácia MMM 100 

 
Uznesenie k bodu 7: 
SR MKK berie na vedomie: 
Informáciu o príprave 100. výročia maratónu v Košiciach v roku 2024. 
 
SR MKK ukladá: 
Úloha 2210: Pripraviť list a osloviť na NBS a Slovenskú poštu vo veci vydania pamätnej známky a mince k 100. 
výročiu maratónu v Košiciach.  
T: priebežne,  Z: Sudzina, Koniar 
 
Úloha 2211: Osloviť všetky relevantné inštitúcie s informáciou o príprave 100. výročia maratónu v Košiciach. 
T: priebežne, Z: Sudzina, Koniar 
 
 



K bodu 8 – Rôzne 
Uznesenie k bodu 8 
SR MKK berie na vedomie nasledovné informácie: 
1. Spustená kampaň na 2%. Doterajšia kampaň nie je dostatočne úspešná, bolo by potrebné oslovovať firmy 

a zamestnávateľov. 
2. Zasadnutie novozvolenej  Dozornej rady MKK a voľba predsedu sa uskutoční v termíne do 31.3.2022 
3. Bolo spustené virtuálne podujatie Bež so srdcom, bež pre Ukrajinu, s možnosťou platby štartovného 

v ľubovoľnej výške. Štartovné bude v plnej výške použité na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitnú v dôsledku vojny na 
Ukrajine v kritickej situácii. 

4. Juniorská štafeta v roku 2022 ponesie meno ukrajinskej atlétky Oleny Burkovskej, ktorá bola nútená opustiť 
svoj domov v dôsledku vojny. 

5. K 31.1.2022 bol ukončený pracovný pomer s Jánom Dvončom. 
6. Prebieha optimalizácia skladov, prevoz materiálu zo všetkých skladov do jedného na Južnej triede 
7. Návrh na predaj motorového vozidla MKK. 
 
Diskusia: 
p. Sidor sa zaujímal o postupe snahy o posilnenie tímu MMM. 
p. Koniar uviedol, že aktuálne nie sme v stave doplniť personál. 
p. Klink informoval, že sa našiel odznak Košice Marathon Comitet, z roku 1930.  
Taktiež navrhol možnosť, či by nebolo možné pripraviť návrh na Nobelovu cenu mieru pre MMM.  
p. Sidor uvažoval o možnostiach usporiadania mierovej konferenciu v Košiciach v roku 2024. 
 
 
Zapísala: Bc. Miriam Kopcsayová........................................... 
 
 
Overil: Ing. Ján Sudzina.......................................................... 


