
Zápis zo zasadnutia Správnej rady Maratónskeho klubu Košice 

č. 4/2022 z 18.8.2022, Žriedlová 30, Košice 

Prítomní: Ján Dvonč, Ing. Jozef Klink, Ing. Branislav Koniar, Jozef Sciranko, Ing. Ján Sudzina  

Ospravedlnili sa: JUDr. Ingrid Ney, PhD. 

Za DR MKK: Ing. Miroslav Orság 

Program SR MKK 
1. Kontrola úloh a uznesení  
2. Prerokovanie uznesenia a diskusných príspevkov z VZ MKK 23.6.2022 
3. Informácia Manažmentu o príprave MMM a ďalších podujatí v roku 2022 
4. Program MMM 2022 
5. Informácia o plnení rozpočtu k 15.8.2022  
6. Informácia o práci s archívom na Hroncovej ulici 
7. Rôzne  

V úvode zasadnutia sa uskutočnilo hlasovanie o programe SR MKK. SR MKK jednohlasne schválila 

predložený program SR MKK. 

K bodu 1. Kontrola plnenia úloh 

ČÍSLO ÚLOHA TERMÍN ZODPOVEDNÍ  

2204 Na základe záverov z diskusie k bodu 4 popísať 
metodiku spracovania rozpočtu a prípravy uzávierky a 
daňového priznania MKK 

30.42022 Koniar, V. 
Lukáčová 

Splnené 

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. 

Najbližšie 
SR MKK 

Sudzina, 
Koniar 

Časť splnené 
diskusia 
k umiestneniu 
trvá 

2206 Stanoviť vhodný termín inštalácie a odhalenia plakety Najbližšie 
SR 

Sudzina,. 
Koniar 

Trvá 

2207 Predložiť koncepciu triedenia, využitia archívnych 
materiálov, pokračovať v ich triedení a pravidelne 
informovať o postupe prác.  

Priebežne Dvonč, Klink Trvá 

2208 Presunúť účtovníctvo, ktoré má byť archivované do 
skladu na Južnej triede 

30.6.2022 Dvonč, Klink Pripravené na 
presun 

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 

Priebežne Sudzina trvá 

2210 Pripraviť list a osloviť na NBS a Slovenskú poštu vo veci 
vydania pamätnej známky a mince k 100. výročiu 
maratónu v Košiciach 

priebežne Sudzina, 
Koniar 

splnené 

2211 Osloviť všetky relevantné inštitúcie s informáciou o 
príprave 100. výročia maratónu v Košiciach. 

Priebežne Sudzina, 
Koniar 

Priebežne 

2212 Zvolať samostatné rokovanie SR MKK k predloženému 
„Návrhu na zriadenie dokumentačného fondu...“ , ďalšej 
práci  a správe s archívom a zbierkovým fondom 

Priebežne  Trvá 
 

2115 P. Sudzinovi kontaktovať mesto Košice v súvislosti s 
hľadaním vhodných priestor pre maratónsky dom. 

Priebežne Sudzina priebežne 

 

Diskusia: 

Úloha 2204 – podklady boli spracované a predložené členom SR MKK 

Úloha 2205 – WA boli informovaní o príprave a postupe prác súvisiacich s umiestnením plakety na Nám. 

maratónu mieru. Počas MMM 2022 bude plaketa vystavená v priestoroch prístupných verejnosti. 

Úloha 2206 – úloha trvá 

Úloha 2207 – p. Dvonč pripravil návrh triedenia a práce s archívom, ktorý bol predložený VZ MKK, a VZ MKK 

prijalo uznesenie k predmetnej úlohe. Úloha prediskutovaná v bode 6 programu SR MKK 



Uznesenie k bodu 1: 

SR MKK berie na vedomie stav plnenia úloh SR MKK.  

Úlohy 2204, 2010 sú splnené a uzavreté. 

Úlohy 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 a 2212 trvajú.  

Úlohy 2211 a 2115 sú otvorené a priebežne sa plnia.  

K bodu 2: Prerokovanie uznesenia a diskusných príspevkov z VZ MKK 23.6.2022 
SR MKK prerokovala uznesenie a jednotlivé diskusné príspevky z uvedeného VZ MKK. 
 
Uznesenie k bodu 2: 
SR MKK berie na vedomie uznesenie z Valného zhromaždenia konaného 23.6.2022 
SR MKK v zmysle diskusných príspevkov a aktuálneho stavu rozhodla, že v roku 2022 bežecký seriál VVCV 

vyhodnotený nebude a uvedenou témou sa bude zaoberať po skončení MMM 2022 v mesiacoch november a 

december. 

SR MKK navrhuje vymenovať pracovnú skupinu, ktorá VVCV pripraví v roku 2023 a v tejto súvislosti osloviť p. 

Petra Buca. 

Z: Sudzina, T: 30.11.2022 

 

SR MKK navrhuje spracovať výsledkové listiny MMM v dvoch verziách, t.j. bez uvedenia príslušnosti ku klubu 

a druhú rozšírenú s uvedením klubu. 

 

V súvislosti s prípravou zájazdov na maratónske podujatia, SR MKK navrhuje zájazdy v pôvodnej podobe 

neuskutočňovať, a venovať sa skôr výjazdom menších pracovných skupín na podujatia, za účelom školenia 

tímov, nadobúdania nových poznatkov a ich aplikáciu pri príprave MMM.   

 

SR MKK ukladá: 

Úloha 2213: požiadať p. Mariana Lukáča, aby svoj diskusný príspevok z VZ MKK 18.8.2022 opätovne 

predložil SR MKK na prerokovanie, nakoľko sa uvedený príspevok nedostal do podkladových materiálov 

a nepodarilo sa ho dohľadať. 

Z: Sudzina, T: 31.10.2022 

K bodu 3: Informácia Manažmentu o príprave MMM a ďalších podujatí v roku 2022 

P. Koniar predniesol správu Manažmentu MMM o činnosti v období od posledného zasadnutia SR MKK. 

Správa obsahovala: 

- prehľad uskutočnených podujatí v prvom polroku 2022 

- informácia o počte registrovaných pretekárov na MMM 2022 

- športové ciele MMM, prehľad elitných pretekárov 

- potvrdenie statusu Elite label pre MMM 2022 

- informácia o stave prihlásených na MSR v maratóne 

- informácia o príprave organizácie a priebehu pretekov MMM  

- príprava fotomanuálu trate MMM 

- zmena usporiadania priestoru štartu a cieľa, dve štartové brány 

- Bezpečnosť, zdravie a antidoping MMM 2022 

- Informácia o stave ľudských zdrojov MMM 

- Materiálne zabezpečenie, logistika a dopravný plán 

- Protokol a ceremoniály MMM 

- Informácia o stave mediálnych kampaní 

- Informácia o partneroch podujatia 

- Informácia o poradách Manažmentu, OV MMM a pracovných skupín MMM 

 

Uznesenie k bodu 3: 

SR MKK berie na vedomie informáciu Manažmentu MMM 2022 o príprave MMM a ďalších podujatí v roku 

2022. 

K bodu 4 - Program MMM 2022 

P. Koniar informoval o programe MMM 2022 

Diskusia: 

p. Klink informoval o stave príprav akcie vlak do Turne n. Bodvou. Dňa 29.8. sa pripravuje stretnutie so 

starostom obce Turňa n. Bodvou, pre upresnenie formátu akcie pre tento rok. 

 



Uznesenie k bodu 4: 

SR MKK berie na vedomie Program MMM 2022. 

K bodu 5 - Informácia o plnení rozpočtu k 15.8.2022  

P. Koniar informoval o stave plnenia rozpočtu v roku 2022. Uviedol, že oproti návrhu rozpočtu nedošlo 

k žiadnym výrazným zmenám. Z hľadiska dotácií sa pripravuje ešte zmluva s KSK k podujatiu Juniorská 

štafeta. 

Zmluvy so sponzormi sú v štádiu finalizácie. 

Výber štartovného sa vyvíja podľa plánu. 

Všetky doterajšie výdaje sú v súlade s plánovanými výdajmi. 

 

Uznesenie k bodu 5:  

SR MKK berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu MMM 2022 

 

K bodu 6 - Informácia o práci s archívom na Hroncovej ulici 

P. Dvonč informoval o postupe prác pri triedení materiálov na Hroncovej ul. Vytriedené sú materiály od roku 

1989 do 2021 a pošta. Momentálne prebieha triedenie materiálov z historických maratónov. Pracovisko 

navštívil aj p. Kerekeš, ktorý navrhuje zabezpečiť v mesiacoch november a december skener, s tým, že by 

zabezpečil ľudí, ktorí materiály zoskenujú. 

Materiály súvisiace s účtovnou evidenciou sú pripravené na prevoz do pripravených priestorov na Južnej 

triede. 

 

P. Klink navrhuje spracovať aj zoznam všetkých materiálov uložených v PPK a urobiť každý rok súpis novo 

vytvorených materiálov. 

P. Koniar uviedol, že materiály sú väčšinou v digitálnej podobe, súpis môže pripraviť p. Záborský. 

P. Orság navrhuje konzultáciu s odborníkmi na archiváciu pre fulltextové vyhľadávanie, aby boli materiály 

profesionálne prehľadné a publikovateľné. 

P. Klink sa navrhuje spojiť s archívom mesta Košice 

P. Dvonč navrhuje vymenovať poradný tím a zapojiť aj archív mesta Košice a vyvolať stretnutie so zástupcom 

múzea športu 

P. Koniar navrhuje hľadať možnosti poskytnutia grantu pre digitalizáciu a prevádzku archívu  

 

Uznesenie k bodu 6: 

SR MKK ukladá: 

Úloha 2214: Spracovať súpis digitálnych materiálov MMM  

Z: Dvonč, Záborský, T: 30.11.2022 

Úloha 2215: Uskutočniť neformálne stretnutie na Hroncovej a pripraviť návrh pre zostavenie poradného tímu 

pre spracovanie archívu MMM.  

Z: Dvonč, T: po MMM 

K bodu 7 – Rôzne 

1. P. Koniar predstavil námet pripravovaného filmu Košický maratón – Príbeh mesta (libreto k filmu o MMM), 
ktorého koproducentom je aj MKK. P. Kerekeš uvažuje do budúcnosti aj o príprave dokumentárneho filmu 
o MMM. 

2. P. Koniar informoval o postupoch umiestnenia plakety World Athletics heritage. WA boli informovaní 
o stave príprav.  

3. P. Koniar predniesol návrh na odkúpenie busty Bikila s návrhom ceny 1500 € 
P. Klink navrhuje dať urobiť odliatok a odkúpenie riešiť po MMM. 

4. P. Dvonč sa zaujímal, či budú členovia OV MMM dostávať menovací dekrét ako po minulé roky. 
P. Koniar potvrdil, že sa pripravuje hromadný menovací dekrét 
 

Uznesenie k bodu 7 

SR MKK berie na vedomie predmetné informácie a ukladá: 

Úloha 2216: Uskutočniť stretnutie s p. Račkom vo veci dohody o odkúpení busty A. Bikilu. 

Z: Sudzina, Koniar, Klink   T: priebežne 

 

Zapísala: Bc. Miriam Kopcsayová  ............................................. 

Overil: Ing. Ján Sudzina   ............................................. 


