
Zápis zo zasadnutia Správnej rady Maratónskeho klubu Košice 

č. 5/2022 z 28.10.2022, Žriedlová 30, Košice 

Prítomní: Ing. Jozef Klink, Ing. Branislav Koniar, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Jozef Sciranko, Ing. Ján Sudzina  

Ospravedlnili sa: Ján Dvonč 

Za DR MKK: Ing. Miroslav Orság 

Program SR MKK 
1. Kontrola plnenia úloh 
2. Správa Manažmentu MMM 
3. Informácia o plnení rozpočtu k 25.10.2022  
4. Koncept aktivít 2023 
5. Obnova členstva MKK v SaZ 
6. Registrácia 2% 
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  

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 dlhodobá 
trvá 

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 
 

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. 

31.10. Sudzina Trvá  

2214 Spracovať súpis digitálnych materiálov MMM 30.11. Dvonč, Záborský Trvá 

2215 Uskutočniť neformálne stretnutie na Hroncovej a pripraviť 
návrh pre zostavenie poradného tímu pre spracovanie 
archívu MMM.  

Po MMM Dvonč p. Dvonč predložil 
návrh zloženia 
poradného tímu 

2216 Uskutočniť stretnutie s p. Račkom vo veci dohody 

o odkúpení busty A. Bikilu. 

Priebežne Sudzina, Koniar, 
Klink 

trvá 

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

Priebežne Sudzina priebežne 

 

Uznesenie k bodu 1: 

SR MKK berie na vedomie trvanie úloh č. čiastočne 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2212, 2213, 2214, 2215 a priebežné 

úlohy 2211 a 2216 

SR MKK schvaľuje termín uskutočnenia Vyhodnotenia MMM na 8.12.2022 o 17:00 h. v priestoroch na Žriedlovej 30.  

SR MKK navrhuje uskutočniť neformálny online míting SR MKK na 8.11.2022 o 18:00 a ďalšie riadne zasadnutia SR MKK 

9.12.2022 

 



K bodu 2: Správa Manažmentu MMM 

P. Koniar predložil písomnú informáciu – Správa Manažmentu MMM, ktorú doplnil o ústny komentár 

Súčasťou dokumentu sú nasledovné témy: 

- Účasť na MMM 
- Športové výsledky – 13. miesto na svete 
- Televízna kampaň, sledovanosť 
- Rádiokampane 
- Online, aplikácia, live treking 
- Kampaň Aupark 
- Kampaň Slovakia travel,  
- Facebook, sociálne siete 
- Slabé miesta: Ľudské zdroje, Štart PM v neskoršom čase 
- Zvážiť hybridné výsledky – v úvode čas od výstrelu, ostatní net time 

 

Diskusia: 

Pre formát štartu Maratónu a Polmaratónu hľadať optimálne riešenie. 

p. Sciranko navrhuje zaslať materiál z vyhodnotenia MMM členom MKK 

p. Klink sa zaujímal koľko z aktuálnych sponzorov MMM zostáva pre ďalšie roky 

p. Koniar potvrdil, že väčšina aktuálnych sponzorov plánuje v najbližších ročníkoch zotrvať 

 

Uznesenie k bodu 2: 

SR MKK berie na vedomie predloženú Správu Manažmentu MMM k 28.10.2022 

 

K bodu 3: Informácia o plnení rozpočtu k 28.10. 

P. Koniar predložil aktuálny rozpočet k 28.10.2022 s ústnym komentárom. 

Zároveň informoval o pripravovanom stretnutí s Finexpert a o príprave vyúčtovania verejných zdrojov. 

 

Diskusia: 

p. Klink uviedol, že by rád videl podrobnejší rozpočet.  

p. Sidor sa zaujímal či sú vyčíslené náklady na ľudské zdroje a predaj propagačného materiálu. 

p. Sudzina sa zaujímal o možnosti financovania z 2% od partnera USSK 

p. Koniar uviedol, že riadku back office sú vyčíslené všetky náklady, vrátane ľudských zdrojov. V rozpočte je aj kolonka pre 

predaj propagačného materiálu. Financovanie z 2% USSK sa v roku 2022 neuskutočnilo. 

p. Orság sa zaujímal o odozvu nových partnerov pri spolupráci na MMM.  

p. Koniar konštatoval, že noví partneri sú spokojní, so spol. Rajec bola spolupráca trochu komplikovanejšia. 

Zároveň uzavrel, že napriek zložitejšej situácii po covidových rokoch dopadol rok 2022 pomerne dobre. 

 

Uznesenie k bodu 3: 

SR MKK berie na vedomie preložený rozpočet MKK a MMM k 28.10.2022. 

SR MKK ukladá: 

Úloha č. 2217: Spracovať podrobný rozpočet MKK a MMM k 31.12.2022. Pracovnú verziu preložiť na najbližšom 

zasadnutí SR MKK a DR MKK.  

T: najbližšie SR MKK a DR MKK, Z: Koniar 

 

K bodu 4: Koncept aktivít 2023 

p. Koniar predložil písomný materiál Koncept aktivít v roku 2023 s ústnym komentárom: 

Obsahom dokumentu je: 

- 100. ročník – komunikácia, kampaň 
- Otvorenie registrácie 1.12. 
- Osobitná kampaň a špecializované cestovné kancelárie 
- 2023 – Európsky formát, Európske cielenie, EAA 
- 2024 – Svetový formát, svetové cielenie, WA, MOV 
- Osobitné zdroje do rozpočtu (štartovné, granty, rezerva predsedu vlády, SOVŠ, MZV SR) 
- Primeraný športový rámec, navýšenie rozpočtu Elite, aktivita EA SAZ, MMM vo vzťahu k európskym bežcom, 

MSR v maratóne 
- Dôstojný kultúrno-spoločenský počin vo vzťahu k MMM 2023 (2024 – filmy, kniha, konferencia) 
- Zlepšiť TV pokrytie – rokovanie RTVS – výroba signálu a jeho šírenie na vybrané teritóriá (dohody 

broadcasterov), alebo grant / dotácia zo štátneho rozpočtu na zakúpenie vysielania Eurosport 
- Zlepšiť streaming zo sprievodných podujatí (Mini, oheň, ceremoniály) 
- Zachovanie osvedčených riešení v usporiadaní priestoru Š/C 
- Snaha o rekonštrukciu cyklochodníka – Hlavná 
- Reforma v časti ľudské zdroje – Technické čaty 

 

Diskusia: 

p. Sciranko navrhuje pre bežcov v rámci zvýšeného štartovného vrátiť do uvítacieho balíčka tričko. 

p. Sidor navrhuje zadefinovať limit na počet bežcov a uvažovať nad jubilejným balíčkom pre pretekárov. 

Pri spoločenských aktivitách uvažovať o posune do večerných hodín, napr. zapálenie ohňa. 

Koniar: vytýčiť hlavné ciele, vybrať niektoré aktivity – pár dobrých vecí, nerobiť všetko. 

p. Sudzina navrhuje vypromovať oheň z Atén 



p. Orság si myslí, že v prípade nových sprievodných akcií by sme mali tieto delegovať na nejakého spoľahlivého partnera, 

nerobiť to vo vlastnej réžii. 

p. Sudzina: Oheň s Atén je možné vypromovať 

p. Sidor si myslí, že nám chýba viac zábavného programu na piatok, sobotu (napr. koncerty) a umožniť vstup na tieto 

podujatia pre pretekárov zdarma. 

p. Sudzina tvrdí, že to by malo prevziať napr. K13 

p. Sciranko navrhuje nájsť partnera pre pasta party a usporiadať niekde v teréne, napr. nám. MMM 

p. Koniar: Ak, má byť pasta party tak to urobiť v Kulturparku. Každý zásah do dopravy, mesta je problém. Treba to riešiť 

v uzavretých priestoroch, ktoré nenarúšajú fungovanie mesta. 

 

Uznesenie k bodu 4: 

SR MKK berie na vedomie koncept aktivít pre rok 2023. 

 

K bodu 5: Obnova členstva MKK v SaZ 

Spravidla v decembri otvára SAZ systém pre obnovu členstva v Slovenskom atletickom zväze. 
 
Uznesenie k bodu 5: 
Úloha č. 2218: Pripraviť návrh na doplnenie nových členov MKK do členstva v SAZe.  
Z: Koniar, Kopcsay T: 30.11.2022 

K bodu 6: Registrácia na 2% 

V termíne do 15.12.2022 prebieha registrácia subjektov na prijímanie 2% z dane. 

Uznesenie k bodu 6: 

SR MKK berie berie na vedomie registráciu MKK na prijímanie 2% z dane. 

K bodu 7: Rôzne 

p. Sudzina informoval o žalobe, ktorú podal Štefan Daňo, bývalý člen a čestný prezident MKK, kde žiada zrušenie 

vylúčenia z členstva v klube a obnovenie funkcie čestného prezidenta MKK a čestného predsedu OV MMM. 

Maratónsky klub Košice reagoval na podanú žalobu prostredníctvom právnikov v stanovenom termíne. Stanovisko sa 

opiera o Stanovy MKK, uznesenia a vytýkacie listy. Ako potenciálni svedkovia boli označení členovia orgánov MKK.  

p. Koniar informoval, o článku v periodiku Sme, ktorý napísal p. Mezencev, kde nerešpektoval skutočnosť, že Štefan Daňo 

už nie je členom a čestným prezidentom MKK. P. Mezencev ako člen MKK týmto porušuje a  nerešpektuje rozhodnutia 

Správnej rady MKK. Navrhuje zvážiť upozornenie.  

p. Sidor navrhuje požiadať p. Mezenceva o vysvetlenie a súhlasí so zaslaním upozornenia.  

Uznesenie k bodu 7: 

SR MKK berie na vedomie informáciu o žalobe podanej Štefanom Daňo na Maratónsky klub Košice. 

 

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

 

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


