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I. IDENTIFIKÁCIA MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (oficiálne skrátené meno MKK) 
Právna forma:   občianske združenie 
Sídlo:      Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 
IČO:      00595209 
DIČ:      2020777682 
IČ DPH:    SK2020777682 
Webstránka:     http://www.kosicemarathon.com 
Číslo registrácie:    VVS/1-900/90-194 
Dátum registrácie:    25.6.1990 
 
Maratónsky klub Košice je členom Slovenského atletického zväzu a jeho hlavné podujatie – 
Medzinárodný maratón mieru (ďalej aj MMM) podujatím IAAF, EAA (Európska atletická federácia) 
a AIMS.   
 

II. SYMBOLIKA MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

Symbolom Maratónskeho klubu Košice  a MMM je vlajka MMM a znak MMM 1924®, ktorý je spolu 
s názvom podujatia Medzinárodný Maratón Mieru® v slovenskom jazyku a jeho anglickou verziou 
Košice Peace Marathon® zapísaný na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky do 
registra ochranných známok. 
 
Čísla zápisov: 

a) 232436  
b) 200563 
c) 200564 

 
Znak MKK: Vlajka MKK: 
 

                   

 

 

 

 

 

Maratónsky klub Košice je výlučným nositeľom práv a výhradným vlastníkom registrovaných 
ochranných známok MMM a komerčných práv MMM a je hlavným organizátorom a garantom 
MMM. 
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III. ORGÁNY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

Štatutári Správna rada Dozorná rada  

Bežné účtovné obdobie 

Ing. Ján Sudzina – 
Prezident  

Dr. Štefan Daňo - Čestný prezident Ing. Ján Bača 

Ing. Branislav Koniar  Ján Dvonč Ing. Peter Hrmo 

   Ing. Jozef Klink 
Ing. Miroslav Orság - Predseda 
Dozornej rady 

  
Ing. Branislav Koniar - Podpredseda 
Správnej rady 

 

  Ing. Ladislav Kucko   

  Marián Lukáč   

  Ing. Ján Sudzina - Predseda Správnej rady   
 

V priebehu roka 2017  a do dátumu zostavenia účtovnej závierky neboli vykonané žiadne zmeny 
v zakladajúcom dokumente ani v zložení orgánov MKK. K 7.3.2018 došlo k zmene štatutára, 
Podpredsedu správnej rady Ing. Branislava Koniara vymenil nový podpreseda  Ján Dvonč. 
 
 

1. Valné zhromaždenie MKK 

- Najvyšším orgánom MKK je Valné zhromaždenie členov MKK. Ich zasadnutie sa koná raz 
ročne, spravidla po konaní MMM a zvoláva ho prezident MKK. Valné zhromaždenie MKK 
môže byť zvolané aj na základe právoplatného uznesenia SR MKK, ktorá o to najprv požiada 
prezidenta MKK. V prípade, že prezident MKK Valné zhromaždenie nezvolá do siedmych dní 
od požiadania SR MKK, zvolá Valné zhromaždenie Správna rada MKK. Valné zhromaždenie 
MKK sa musí uskutočniť do 30 dní od predloženia tohto platného uznesenia prezidentovi 
MKK. 

- Valné zhromaždenie MKK sa riadi rokovacím a volebným poriadkom, ktorý na návrh SR 
MKK schvaľuje Valné zhromaždenie MKK. Program VZ MKK a návrhy na jeho zmenu sa 
schvaľujú na začiatku valného zhromaždenia. 

- Valné zhromaždenie MKK je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov klubu, a na platnosť jeho uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov, ak sa nerozhodne inak. 
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2. Správna rada MKK 

- Je štatutárnym a výkonným orgánom MKK, ktorý riadi činnosť MKK medzi valnými 
zhromaždeniami, a ktorá za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu MKK; 

- Pripravuje Valné zhromaždenie MKK a navrhuje jeho program a vykonáva uznesenia 
Valného zhromaždenia MKK; 

- Pripravuje a predkladá Valnému zhromaždeniu MKK výročnú správu a informáciu o činnosti 
a čerpaní rozpočtu MKK; 

- Správna rada MKK sa  zaoberá aj  dlhodobým spoločenským ukotvením a rozvojom MMM, 
vyhľadáva námety na takúto činnosť, realizuje ich v súlade s príslušnými vnútornými 
predpismi MKK alebo ich odporúča na realizáciu ďalším orgánom MKK;   

- Správna rada MKK má 7 členov, spomedzi ktorých volí na obdobie 4 rokov Prezidenta MKK, 

ktorý sa stáva zároveň Predsedom SR MKK. Ďalej SR MKK volí Podpredsedu Správnej rady 

MKK; 

 

3. Dozorná rada MKK 

- Dozorná rada MKK je najvyšším kontrolným orgánom MKK; 
- Dozorná rada MKK má 3 členov, spomedzi ktorých volí svojho predsedu, ktorý má právo 

zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach SR MKK, úsekov a komisií Manažmentu MMM a 
Organizačného výboru MMM, s hlasom poradným. Predseda Dozornej rady MKK plní 
zároveň funkciu kontrolóra podľa zákona o športe; 

- Dozorná rada MKK zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu MKK; 
 

4. Prezident MKK 

- Prezidenta MKK volí Správna rada MKK na obdobie 4 rokov. Prezident MKK sa súčasne 
stáva predsedom Správnej rady MKK a zvoláva a riadi rokovania SR MKK a VZ MKK; 

- Prezident MKK zastupuje MKK navonok a je štatutárnym zástupcom MKK; 
- Prezident MKK predkladá materiály na rokovanie VZ MKK a SR MKK. 

 

Maratónsky klub Košice pre svoju činnosť menuje nasledujúce orgány: 

5. Manažment MMM 

- je menovaným orgánom MKK pre realizáciu Medzinárodného maratónu mieru; 
- zodpovedá za organizačno-technickú, športovú a spoločenskú prípravu podujatia. Riadi sa 

pri tom ustanoveniami a zásadami IAAF, AIMS, SZTK, SAZ a uzneseniami Správnej rady MKK 
a schváleným rozpočtom na príslušný ročník MMM; 

- menuje a odvoláva ho SR MKK na obdobie zhodné so svojím volebným obdobím. Na čele 
Manažmentu stojí Riaditeľ MMM, ktorý má kompetencie delegované osobitným predpisom 
a organizačným poriadkom, a ktorý navrhuje Správnej rade MKK na schválenie ďalších 
členov Manažmentu MMM; 

 

6. Organizačný výbor MMM 

- je zostavený a menovaný  Manažmentom MMM na realizáciu daného ročníka MMM  
- na čele OV MMM stojí Riaditeľ MMM; 
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IV. ZAKLADAJÚCE DOKUMENTY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

Aktuálne znenie Stanov Maratónskeho klubu Košice, ktoré boli schválené na Valnom zhromaždení 
MKK dňa 18.1.2017 a zaevidované na Ministerstve vnútra SR 3.2.2017 pod číslom VVS/1-900/90-
194-6, nájdete na webovom sídle Maratónskeho klubu Košice:  
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/mk/stanovyMK.pdf  
 
Správnou radou MKK bola dňa 30.11.2017 prijatá Smernica o členských príspevkoch.  
 

V. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Počet individuálnych členov: 154 
Počet kolektívnych členov: 1 
Honorability: Ján Margita – čestný predseda OV MMM 
  Štefan Daňo – čestný prezident Maratónskeho klubu Košice 

Vojtech Bukovský – čestný člen, zakladateľ Medzinárodného maratónu mieru 
v Košiciach 
Jiří Čadil – čestný člen 
Vladimír Harant – čestný člen 
Mihály Hernády – čestný člen 
Michal Chudík – čestný člen 
František Kapcár – čestný člen 
Vojtech Kováč – čestný člen 
Ján Novitzký – čestný člen 
Emil Rusko – čestný člen 
František Višnický – čestný člen 

 

VI. PREDMET ČINNOSTI MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

1. Hlavné ciele MKK 

- V zmysle tradície každoročne po stránke športovej, organizačnej, technickej a spoločenskej      
pripraviť a zabezpečiť úspešný priebeh MMM v Košiciach. 

- Organizovať ďalšie podujatia pre bežcov, zabezpečovať propagáciu súťažných i rekreačných 
behov a poskytovať odbornú pomoc maratónskym a rekreačným bežcom. 

- Vytvárať podmienky pre aktívnu účasť pretekárov, občanov, mládeže, hendikepovaných 
športovcov a podporovať zdravý spôsob života obyvateľstva na akciách organizovaných MKK. 

- Zabezpečiť ekonomické, materiálno - technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť 
MKK, a za tým účelom vyvíjať spoluprácu s inými právnymi subjektmi pri predaji 
marketingových a komerčných práv MMM, pri manažovaní prípravy MMM a ďalších podujatí 
a inými v tomto smere potrebnými aktivitami.   

- V prípade potreby založiť alebo podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodnej spoločnosti, 
so zámerom  dosahovania vytýčených cieľov MKK a teda i získavania ďalších zdrojov  
financovania MKK a jeho podujatí.  

- Uvedené ciele dosahuje MKK vykonávaním hlavných činností a to sústavne, samostatne, vo 
svojom  mene, na svoj  účet a zodpovednosť, ktoré nie sú podnikaním.  

 

https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/mk/stanovyMK.pdf
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2. Hlavné činnosti MKK 

- organizovať každoročne Medzinárodný maratón mieru; 
- dokumentovať a archivovať históriu a každoročne dosiahnuté športové výsledky MMM;  
- reprezentovať záujmy maratónskeho a bežeckého hnutia; 
- vystupovať v mene MMM a presadzovať jeho záujmy voči medzinárodným športovým 

organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám; 
- určovať filozofiu a koncepciu činnosti MKK v záujme ďalšieho rozvoja MMM, ktorá sa premieta 

do strategického plánu MKK a rozpočtu MKK; 
- poskytovať súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

a Slovenskému atletickému zväzu pri plnení úloh v oblasti športu a atletiky; 
- prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, 

opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov podujatí organizovaných MKK a iné pravidlá 
a opatrenia proti negatívnym javom v športe, vyplývajúce z medzinárodných predpisov 
a rozhodnutí; 

- realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu, rasizmu, 
xenofóbii a súvisiacej intolerancii v atletike; 

- oceňovať funkcionárov, organizátorov, členov, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa 
zaslúžili o mimoriadne výsledky a propagáciu MMM; 

 

VII.  PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV MKK 

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach si zapísal v roku 2017 svoj 94. ročník. Vysoký kredit 
podujatia  potvrdili Európska atletická federácia udelením certifikátu 5 Star Quality Road Race pri 
hodnotení MMM z pohľadu organizačnej, technickej a bezpečnostnej úrovne maratónskych 
podujatí v Európe. Ďalším ocenením bolo udelenie známky IAAF Bronz Label Road Race zo strany 
najvyššej svetovej atletickej autority. 
 
Medzinárodný maratónu mieru, mesto Košice i celé atletické hnutie si v roku 2017pripomenuli 20 
rokov od konania IAAF majstrovstiev sveta v polmaratóne, ktoré sa v Košiciach uskutočnili 4. 
októbra 1997. Doposiaľ jediný atletický svetový šampionát na území Slovenska zaznamenal veľký 
ohlas a potvrdil prestíž organizátorov MMM, ktorí spolu s tímami IAAF držali v rukách dirigentskú 
taktovku nad týmto výnimočným podujatím. Do Košíc vyslalo pred dvadsiatimi rokmi svoju 
bežeckú elitu 45 krajín a živé televízne vysielanie pokrylo doslova celú planétu. 
Pri tejto príležitosti sme mali možnosť v roku 2017 v Košiciach osobne privítať skvelú vytrvalkyňu 
Teglu Loroupe,  ženskú víťazku tohto Majstrovstiev sveta 1997, dnes ambasádorku IAAF a líderku 
viacerých charitatívnych projektov.  
 
Medzinárodný maratón mieru je celoročný program zložený z medzinárodných bežeckých a 
športových podujatí určených pre elitných pretekárov, širokú verejnosť, deti a mládež a 
hendikepovaných športovcov. Všetky podujatia tohto projektu sú organizované občianskym 
združením Maratónsky klub Košice. 
 
94. Medzinárodný maratón mieru  
Košický maratón je najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne aj druhým 
najstarším kontinuálne sa konajúcim maratónskym podujatím na svete. Súčasťou MMM v roku 
2017 boli okrem samotného maratónskeho behu aj tieto doplnkové disciplíny a súťaže: 
 
Medzinárodné preteky handbikerov a vozičkárov na 20 km 
Polmaratón – preteky na trati dlhej 21,097 km 
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Minimaratón – nesúťažný beh 
Inline preteky na 20 km 
Štafeta 4 x ¼ maratón – preteky štvorčlenných tímov 
Medzinárodné majstrovstvá Finančnej správy SR v maratóne 
Majstrovstvá Slovenska rezortu Ministerstva vnútra SR 
 

Detská atletika  
Podujatie ponúklo deťom košických základných škôl aj v roku 2017 športové vzrušenie, nové 
zaujímavé disciplíny a rozmanité pohybové úlohy, ktoré vykonávali  ako členovia družstiev na 
rôznych stanovištiach v Mestskom parku v Košiciach, kde bola celá súťaž zorganizovaná. 
 
Vymeň cigaretu za jablko 
Charitatívna akcia zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o výhodách zdravého životného 
štýlu, pohybu a športových aktivít, z ktorej finančný výťažok je každoročne venovaný Lige proti 
rakovine, pobočke v Košiciach, na zakúpenie príslušného prístrojového vybavenia.  

Po stopách maratónskych legiend  
Najstarší maratón v Európe je skutočnou studnicou historických inšpirácií. Každý z jeho ročníkov 
priniesol niečo mimoriadne, zvláštne, ojedinelé. Ak listujeme v análoch Medzinárodného 
maratónu mieru, nemôžeme prehliadnuť množstvo skutočných legiend tejto atletickej disciplíny. 
Po ich stopách kráčajú dnes mladí ľudia, ktorých snaha je po kvalifikačných regionálnych kolách 
korunovaná vo finálovej Juniorskej štafete 42 x 1 km, odštartovanej vždy súčasne so štartom 
hlavných disciplín MMM. V roku 2017 bol tento projekt venovaný Emilovi Zátopkovi, 
fenomenálnemu Československému vytrvalcovi. Štvornásobný olympijský víťaz, ktorý počas svojej 
kariéry vytvoril 18 svetových rekordov a doposiaľ ako jediný v histórii dokázal na jedných 
olympijských hrách vyhrať preteky na 5 km,  10 km i maratón.  
 
Kvalifikačné kolá: 
Humenné  21.6.2017 Organizátor - Gymnázium v Humennom    
Trebišov   26.6.2017 Organizátor - Gymnázium v Trebišove  
Rožňava   26.6.2017 Organizátor - Stredná zdravotnícka škola v Rožňave 
Strážske   27.6.2017 Organizátor - SOŠ Strážske  
Michalovce   8.9.2017 Organizátor - SOŠ obchodu a služieb Michalovce  
Spišská Nová Ves   14.9.2017 Organizátor - Gymnázium v Spišskej Novej Vsi  
 
Bež so srdcom 
Úspešný charitatívny projekt Maratónskeho klubu Košice Bež so srdcom, do ktorého prispievali 
počas registrácie v prvej etape najmä účastníci Medzinárodného maratónu mieru, bol v záverečnej 
fáze podporený aj benefičnou dražbou, ktorá bola organizovaná v spolupráci s partnermi projektu, 
Karpatskou nadáciou a portálom Ľudia ľuďom. Vyzbierané prostriedky od bežcov na charitatívne 
účely v čiastke 5876,80 € boli rozdelené medzi tieto organizácie:  
Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach – 3632,20 € 
útulok pre bezdomovcov Oáza – nádej pre lepší život a košický – 1483,50 € 
Atletika Košice, o.z. a projekt Atletika patrí deťom – 761,10 € 
 
Cvakni si maratón 
V roku 2017 sa už deviaty krát uskutočnilo popri maratónskom dianí v uliciach mesta i zápolenie 
fotografov v obľúbenej súťaži „Cvakni si maratón“! Silné emócie, príbehy víťazstiev i pádov, 
momentky, žánrové fotografie i „náhodné úlovky“ predstavujú paletu tvárí, života a sviatočnej 



Maratónsky klub Košice  Výročná správa za rok 2017 

 
7 

 
 

atmosféry maratónu v uliciach Košíc. Príspevky účastníkov súťaže trvalo zachytávajú jedinečné 
chvíle i bežné momenty často netradičným spôsobom. Najlepšie fotografie sa opakovane objavujú 
aj v maratónskych publikáciách,  či na osobitných foto  výstavách.  
 
Chodí celá rodina 
Stretnutie s olympijským víťazom Matejom Tóthom v maratónskych Košiciach dostalo ďalšiu 
podobu. Tento výnimočný športovec, ktorý navštívil metropolu východu počas maratónskeho 
víkendu po oboch svojich triumfoch v Pekingu aj v Riu, je protagonistom projektu Chodí celá 
rodina adaptovaným organizátormi do programu MMM 2017. Verejnosť sa opäť stretla s Matejom 
Tóthom a tentokrát s ním absolvovala prechádzku centrom Košíc v predvečer Medzinárodného 
maratónu mieru 2017. Jej dĺžka bola necelé 4 kilometre a trasa viedla  zeleným srdcom Košíc i 
historickým centrom, vrátane najdlhšej pešej zóny na Slovensku.  
 
Hudobný maratón 
Tí, ktorí nezapojili do prúdu bežcov a na trať sa vybrali najmä povzbudzovať už vedia, že tieto 
chvíle sa dajú spestriť i zábavou, ktorá môže mať viaceré podoby. Hudobný maratón priniesol na 
trať mnohé miesta, kde zneli rôzne žánre v podaní hudobníkov a špičkových dídžejov. Medzi 
účinkujúcimi sa predstavili kapela Pomaranč, Miro Šály so skupinou TAJM, folkloristi združení v 
súboroch Borievka a Hanička z Košíc, Chris Helton, Bubonz, Cheerleaders Košice a ďalší. DJ 
produkciu na trati zabezpečovali najlepší hudobníci združení v projekte DJ CAMP, čo je jedinečný 
projekt vzdelávania a kooperácie dídžejov na Slovensku a v zahraničí.  
 
Vodácky maratón 
Už tradične sa v prvý októbrový víkend popri Medzinárodnom maratóne mieru stretli v Košiciach 
na vlnách Hornádu nadšenci a vyznávači vodáckeho športu na známom Košickom vodáckom 
maratóne. Vďaka zohratému tímu organizátorov sa do Košíc radi vracajú celé generácie vodákov, 
aby si počas plavby alebo po jej skončení odovzdali svoje skúsenosti a zážitky. Popularita tohto 
podujatia z roka na rok rastie, rovnako ako kvalita prihlásených lodí a medzinárodná účasť. Vodáci 
svoj bohatý sprievodný program prispôsobujú tak, aby v nedeľu mohli, už oddýchnutí pozdraviť 
pretekárov a niektorí dokonca byť priamymi účastníkmi zápolenia na maratónskej trati. Medzi 
takýchto „obojživelníkov“ patrili okrem iných aj bratia Fotulovci, bratia Bohunekovci, Ondrej 
Kalina, Emil Coplák, Karol Tarcal, Jozef Gyürke, Jozef Ivanecký a ďalší. Hoci dĺžka splavovanej trasy 
nie je presne 42,195 m, čas potrebný na jej prekonanie po vode sa približne rovná času, ktorý 
potrebuje špičkový maratónsky bežec na zabehnutie svojej trasy v uliciach mesta. Sú to približne 2 
hodiny a 20 minút.  
Organizátori MMM a členovia Maratónskeho klubu sa s témou vodáckeho športu stretávajú aj 
mimo rámca tohto podujatia. Aj v júni roku 2017 zorganizovali akciu, ktorej dali názov 
„Organizátori MMM splavujú Hornád“.  
 
Pasta Party 
Patrí medzi obľúbené súčasti maratónov kdekoľvek na svete. Nie je tomu inak ani v Košiciach, kde 
sa tradícia organizovania Pasta Party začala písať v roku 1995. Vytvára priestor na neformálne 
stretnutie priateľov, ktorí zavítali do Košíc, aby sa premiérovo alebo opakovane zúčastnili svojho 
obľúbeného maratónu. Jej viacero podôb dáva návštevníkom možnosť spoznať mesto v jeho 
rôznych podobách. V roku 2017 sa Pasta Party konala tradične v predvečer maratónu, teda 
v sobotu 30. septembra. 
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Expo MMM 
Neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je tradične maratónske 
EXPO. Návštevníkom ponúklo aj v roku 2017  bohatý sprievodný program, nonstop informácie o 
aktuálnom dianí, ale najmä pestrú ponuku športového vybavenia a služieb pre rekreačných a 
profesionálnych športovcov. EXPO MMM bolo  situované v centre diania na námestí pred 
Auparkom Košice v tesnej blízkosti hotela DoubleTree by Hilton, historickej pešej zóny a priestoru 
štartu a cieľa pretekov. Vystavovatelia tak mali možnosť osloviť tisícky aktívnych účastníkov 
maratónu, ktorí si preberajú štartové čísla v týchto zónach, ale aj širokú verejnosť, ktorá sa v tomto 
frekventovanom priestore pohybuje. 
 
Diamantový klub MMM 
Program Diamantový klub MMM eviduje a združuje všetkých bežcov a bežkyne, ktorí majú na 
svojom konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na najstaršom maratóne v Európe. Členstvo v 
tomto prestížnom Diamantovom klube je bežcom priznané ihneď v ďalšom ročníku MMM po 
splnení uvedenej podmienky o počte absolvovaných maratónov v Košiciach. 
Členstvo v Diamantovom klube MMM prináša jeho členom viacero benefitov, ktorými chcú 
organizátori MMM vyzdvihnúť výnimočnosť ich športového snaženia. V roku 2017 sa členovia 
Diamantového klubu stretli v sobotu 30. septembra, aby si slávnostne prevzali  svoje certifikáty.  
 
Myslíme na verných 
Okrem samotného Diamantového klubu rozvíja MKK aj program Myslíme na verných, teda 
program, do ktorého sú zaradení verní účastníci Medzinárodného maratónu mieru, ktorí dokončili 
v Košiciach aspoň 10 maratónov. Pre bežcov zaradených do programu Myslíme na verných boli 
v roku 2017  ponúknuté benefity a výhody odzrkadľujúce ich opakovanú účasť v  jednotlivých 
ročníkoch MMM. 
 
Polmaratón Košice – Seňa  
Maratónci po prvý krát zavítali do Sene v roku 1926 a posledný krát bežali známou obrátkou 
v tejto obci v roku 1988. Obnovená tradícia vytrvalostných behov medzi Košicami a Seňou sa 
v roku 2003 stretla s pozitívnou odozvou a v tomto roku sa 17.6.  bežal už 15. ročník Polmaratónu 
Košice - Seňa. 
Výsledky  

 MUŽI    

1 SAHAJDA Tibor Obal Servis Košice 1:08:55 

2 PÁSTOR Imrich AK Slávia TU Košice 1:10:09 

3 STARODUBTSEV Viktor JM Demolex Bardejov 1:10:45 

 ŽENY    

1 KOROTVIČKOVÁ Zuzana BK Steel Košice 1:28:35 

2 MALAIA Natalia Malyy team 1:30:44 

3 SLAFKOVSKÁ Gabriela pro-body triatlon team 1:33:19 
 

Východoslovenská veľká cena vytrvalcov (VVCV) 
Celoročný seriál bežeckých podujatí vo východoslovenskom regióne na tratiach od 10 km po 
maratón organizovaný pod gesciou Maratónskeho klubu Košice. Cieľom je kontinuálna 
popularizácia behu, zvýšenie úrovne jednotlivých podujatí tohto seriálu a  nárast počtu 
športovcov, ktorí sa do tohto programu zapájajú.  

Celkový počet bežcov  Muži Ženy Počet podujatí 

2250 1886 364 16 
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Celkovými víťazmi seriálu VVCV sa za rok 2017 stali: 
- v kategórii mužov Tibor Sahajda (TJ Obal Servis Košice) s počtom bodov 673, 
- v kategórii žien Alena Farkašová (AC Michalovce) a Erika Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) 

s rovnakým počtom 542 bodov.  
 

Prezentácia a aktivity  Maratónskeho klubu Košice a MMM v zahraničí 
Medzinárodný maratón mieru je podujatím, ktoré je oficiálne zaradené do kalendáru IAAF a AIMS. 
Tieto skutočnosti vymedzujú viacero dlhodobých vzťahov a aktivít. V roku 2017 bola komunikácia 
s IAAF zameraná na spoločné pripomenutie si 20. výročia od organizovania majstrovstiev sveta 
v polmaratóne v Košiciach. Okrem toho IAAF na základe splnených kritérií  udelil pre 
Medzinárodný maratón mieru Bronze Label, ako vyjadrenie komplexnej kvality prípravy  tohto 
atletického podujatia. Členovia Maratónskeho klubu Košice sa v roku 2017 zúčastnili tradičného 
AIMS Sympózia v Aténach a inzerciou  a zasielanými tlačovými správami udržiavali aj v tomto roku 
primeranú mieru informovanosti medzi členmi najväčšej bežeckej asociácie na svete.  Aktívne 
kontakty a prezentácie boli počas roku 2017 realizované tiež na maratónskych podujatiach 
v Krakowe, Londýne,  Budapešti, Bratislave a Prahe, kam smeroval aj zájazd členov Maratónskeho 
klubu Košice.  
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VIII. ŠTATISTIKA MMM 

Registrácia a účasť v jednotlivých disciplínach MMM 2017 sa vyvíjala  tak, ako je to uvedené 
v tabuľke. Podujatie zaznamenalo medziročný rast registrovaných športovcov. 

Disciplína / Discipline 
Kategória              

Registro
vaní  

Prezento
vaní  Dobehli              

Nedobehli                 
DNF 

Neodšta
rtovali               

DNS 

Diskvalifik
ovaní   

DQ 

MARATÓN SPOLU    1957 1583 1492 60 31 0 

Maratón - Muži  M 799 628 594 26 8   

  M40 544 446 422 16 8   

  M50 220 193 185 4 4   

  M60 74 66 60 6     

  M70 20 19 18   1   

Maratón - Muži spolu   1657 1352 1279 52 21 0 

Maratón - Ženy Z  174 124 115 4 5   

  Z40  105 90 82 4 4   

  Z50  17 13 13       

  Z60  4 4 3   1   

Maratón - Ženy spolu   300 231 213 8 10 0 

POLMARATÓN SPOLU   4410 3504 3357 13 131 3 

Polmaratón - Muži M 1852 1477 1415 6 56   

  M40 854 700 668   32   

  M50 267 227 219   8   

  M60 124 109 102 2 5   

  M70 15 12 12       

Polmaratón - Muži spolu   3112 2525 2416 8 101 0 

Polmaratón - Ženy Z  878 634 605 4 22 3 

  Z40  329 267 261 1 5   

  Z50  77 64 62   2   

  Z60  14 14 13   1   

Polmaratón - Ženy spolu    1298 979 941 5 30 3 

ŠTAFETA 4 x 1/4 SPOLU  1042 906 894 12 0 0 

  Muži  636 569 568 1     

  Ženy  406 337 326 11     

INLINE 20 KM SPOLU  346 293 284 0 9 0 

  Muži  248 214 207   7   

  Ženy  98 79 77   2   

HANDBIKE SPOLU  17 17 12 0 5 0 

  Muži  14 14 11   3   

  Ženy  3 3 1   2   

VOZIČKÁRI SPOLU  2 2 2 0 0 0 

  Muži 2 2 2       

  Ženy  0           

MINIMARATÓN SPOLU  3876 3423 3423 0 0 0 

  Muži  1887 1687 1687       

  Ženy  1989 1736 1736       

FIREMNÝ BEH SPOLU  115 96 87 9 0 0 

  Muži  57 47 42 5     

  Ženy  58 49 45 4     

Juniorská štafeta  Spolu  524 524 524       

Atletika hrou  Spolu  480 480 480       

Chodí celá rodina  Spolu  284 284 284       

SPOLU     13053 11112 10839 94 176 3 
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IX. PRIEBEH A ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY MMM  
V hlavnej disciplíne celého podujatia, samotnom maratónskom behu, sa  v roku 2017 postavilo na 
štart temer 1600 pretekárov z celého sveta. Rolu favorita potvrdzovali počas celého priebehu 
africkí pretekári, ktorí tak v pretekoch mužov ako aj v pretekoch žien napĺňali postupne 
očakávania, ktoré boli s ich príchodom a štartom v Košiciach spájané. 
Po rýchlom medzičase v polovici trate ( 1:03:40)  sa víťazom 94. ročníka MMM  stal u mužov 
najmladší z kenskej elitnej skupiny Reuben Kiprop Kerio (23) a to  časom 2:08:12, ktorý znamenal 
jeho nový osobný rekord a zároveň tretí najlepší víťazný čas na MMM vôbec. Až sedem pretekárov 
dobehlo v čase pod 2:12.  
 

V pretekoch žien sme boli svedkami rovnako kvalitného zápolenia, keď čelo pretekov dosiahlo na 
obrátke medzičas 1:13:03, v druhej polovici pretekov pretekárkam už rýchlejšie ubúdali sily najmä 
vplyvom postupne rastúcej teploty. Víťazkou sa stala Keňanka Sheila Jerotich v novom traťovom 
rekorde 2:27:34.  
 

Najlepším slovenským bežcom  sa  stal Tibor Sahajda, ktorý obsadil  celkovo  9.miesto  časom 
2:18:44, čím výrazne zlepšil svoj  osobný rekord. Bol tak  prvým Slovákom po 11 rokoch, ktorý sa 
dostal pod hranicu 2:20. Následne sa týmto výkonom kvalifikoval aj na majstrovstvá Európy 
v Berlíne v roku 2018. Najlepšou ženou v domácej konkurencii sa stala  Katarína Lamiová, celkovo 
rovnako ako Sahajda na 9. mieste, výsledným  časom 2:58:06.  
 

Výsledky MMM 2017  
Maratón muži Maratón ženy 
1. KERIO Reuben Kiprop KEN 2:08:12 1. JEROTICH Cheila KEN 2:27:34 
2. ROBI Fikre Assefa ETH 2:08:36 2. CHEPKECH Sheila KEN 2:29:13 
3. SIGEI Richard Kiprotich KEN 2:09:05 3. SAMOEI Emily Chepkemoi KEN 2:31:17 

 
Medzinárodný maratón mieru sa podľa hodnotenia IAAF svojimi športovými výsledkami zaradil 
opäť medzi tie najúspešnejšie. Celkové skóre v pretekoch mužoch ho zaradilo na 11. miesto 
v Európe a 17.miesto na svete v rebríčku, v ktorom IAAF v roku 2017 publikovala výsledky 169 
najkvalitnejších maratónskych behov z celosvetového kalendára. 
Svetové poradie  Maratón  Krajina Skóre 

1 Berlin Marathon GER 6246 

2 Amsterdam Marathon NED 6224 

3 Tokyo Marathon JPN 6160 

4 Seoul Dong-A International Marathon KOR 6160 

5 Valencia Marathon ESP 6143 

6 Rotterdam Marathon NED 6110 

7 Eindhoven Marathon NED 6078 

8 Dubai Standard Chartered Marathon UAE 6065 

9 London Marathon GBR 6054 

10 Fukuoka Marathon JPN 6018 

11 Frankfurt Marathon GER 5989 

12 Gongju Dong-A Marathon KOR 5984 

13 Hamburg Marathon GER 5915 

14 Sevilla Marathon ESP 5911 

15 Roma Marathon ITA 5903 

16 Shanghai International Marathon CHN 5896 

17 Košice Peace Marathon SVK 5890 

18 Chuncheon Marathon KOR 5875 

19 Praha CZE 5869 

20 Vienna City Marathon AUT 5852 



Maratónsky klub Košice  Výročná správa za rok 2017 

 
12 

 
 

 

X. ZHODNOTENIE ČINNOSTI    
Maratónsky klub Košice za hodnotené obdobie vykonával činnosť v súlade so stanovami 
a  uzneseniami Valného zhromaždenia zo dňa  13.12.2016 a mimoriadneho Valného zhromaždenia 
18. 1. 2017. 
Popri aktivitách popísaných v tejto výročnej správe bola pozornosť a úsilie zamerané najmä na 
činnosti spojené s organizáciou 94. ročníka MMM. Medzi najzásadnejšie kroky patrili 

- Činnosti vedúce k naplneniu príjmovej časti rozpočtu MMM a MKK 
- Potvrdzovanie, upevňovanie a predlžovanie strategických partnerstiev na úrovní samosprávy, 

rezortu školstva  a partnerstiev s komerčnými subjektami, ktoré poskytujú na rozvoj MMM 
sponzorskú podporu 

- Zadefinovanie postavenia, personálne obsadenie a výkon činnosti Manažmentu MMM 

- Ďalšie personálne dopĺňanie organizačného výboru MMM 

- Systematické kampane a prezentácie MMM vo vzťahu k účastníkom, mienkotvorným 
autoritám , partnerom a médiám  

- Zvyšovanie štandardu zabezpečenia pretekov v športových, marketingových, organizačných, 
technických a  bezpečnostných oblastiach 

- Pripomenutie si 20. výročia zorganizovania IAAF Majstrovstiev sveta v  polmaratóne 

- Ďalšie budovanie a prehlbovanie vzťahu s bežeckou komunitou cez viaceré podporné 
programy, z ktorých osobitnú formu a prezentáciu dostal v roku 2017 Diamantový klub MMM. 

 

XI. CIELE A  VÝVOJ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  

Maratónsky klub Košice bude i v najbližšom období svoju činnosť upriamovať na plnenie hlavných 
cieľov spojených s prípravou a organizáciou Medzinárodného maratónu mieru. Dlhodobá 
pozornosť bude venovaná blížiacemu sa 100. výročiu vzniku maratónskej tradície v Košiciach 
v roku 2024 . Už v roku 2020 si bude pripomínať aj  30. výročie svojho založenia. 
 

Ďalšie napredovanie a dlhodobá udržateľnosť projektu MMM budú úzko zviazané s celkovým 
hospodárskym a spoločenským napredovaním Slovenska, s podmienkami, ktoré budú na strane 
štátu a regiónov pre šport vytvárané, ale tiež od stupňa a rastu záujmu verejnosti opakovane sa 
zapájať do športových aktivít, ktoré sú pripravuje Maratónsky klub Košice. Medzi rozhodujúce 
aspekty bude patriť schopnosť Maratónskeho klubu Košice transformovať svoju vnútornú 
štruktúru a celkové usporiadanie tak, aby zodpovedali všeobecným  trendom, dokázali efektívne 
plniť všetky úlohy a boli dostatočne atraktívne i pre ďalšie generácie  organizátorov MMM,  ktorí 
budú  tieto procesy a projekty riadiť v budúcnosti.  
 

XII. INFORMÁCIE O VÝVOJI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY, O STAVE, V KTOROM SA NACHÁDZA, A O 

VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ 

Hospodárenie MKK v roku 2017 sa riadilo podľa rozpočtu schváleného Správnou radou MKK. 
Úpravy rozpočtu boli schvaľované priebežne Správnou radou MKK. MKK viedol účtovníctvo 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/24342/2007-74, č. MF/25682/2007-74. MKK využíval pri vedení účtovníctva štandardné 
softwarové vybavenie od spoločnosti KROS a.s. 
 

Z legislatívnych dôvodov bola Účtovná závierka za rok 2017 auditovaná a správa audítora je 
súčasťou Výročnej správy.  
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Za rok 2017  boli vykázané výnosy v celkovej výške 678 589,34 EUR a náklady  bez dane z príjmov v 
celkovej výške 622 813,85 EUR. Náklady na reprezentáciu boli 2 120,49 EUR. Čistý výsledok 
hospodárenia po zdanení za rok 2017 bol zisk 54 116,03 EUR. Daňová povinnosť na daň z príjmov 
zo zdaňovanej činnosti za rok 2017 bola vo výške 272,46 EUR. 
 
1. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky 

Činnosť účtovnej jednotky závisí od získaných zdrojov z reklamy počas organizovania športových 
podujatí a od získaných  dotácií z rozpočtu samospráv  atletického zväzu a ministerstva.  
Účtovná jednotka v čase zostavenia účtovnej závierky mala na financovanie svojej činnosti  
zabezpečené zdroje vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní reklamných služieb a z dotácií na svoje 
celoročné  aktivity. 
Činnosť účtovnej jednotky na rok 2018 nebola ohrozená. 
 

2. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, 

Od skončenia účtovného obdobia do dňa vyhotovenia výročnej správy došlo k zmene osoby 
druhého štatutára . Podpredsedu správnej rady Ing. Branislava Koniara vymenil nový podpreseda  
Ján Dvonč. 
 

3. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 
Účtovná jednotka nemá výskum ani vývoj 
 
4. Informácie o  tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí. 

Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku. 
 
5. Zhodnotenie základných údajov  obsiahnutých v účtovnej závierke 

Stav a pohyb majetku , záväzkov a vlastného imania 
 

 Ukazovateľ účtovnej závierky Rok 2017 Rok 2016 
Rozdiel 

2017- 2016 

  € € € % 

 NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 31 313,71 23 068,28 8 245,43 35,74 % 

Dlhodobý nehmotný majetok  14 958,36 19 230,00 -4 271,64 -22,21 % 

Dlhodobý hmotný majetok 16 355,35 3 838,28 12 517,07 326,11 % 

 OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 237 971,77 203 241,30 34 730,47 17,09 % 

Zásoby 14 323,64 20 460,00 -6 136,36 -29,99 % 

Krátkodobé pohľadávky 20 449,34 19 269,39 1 179,95 6,12 % 

Finančné účty 203 198,79 163 511,91 39 686,88 24,27 % 

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 481,22 1 133,20 -651,98 -57,53 % 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  235 313,57 183 250,92 52 062,65 28,41 % 

Fondy tvorené zo zisku  4 274,19 4 274,19 0,00 0,00 % 

Rezervný fond 3 171,29 3 171,29 0,00 0,00 % 

Ostatné fondy 1 102,90 1 102,90 0,00 0,00 % 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 176 923,35 155 402,43 21 520,92 13,85 % 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  54 116,03 23 574,30 30 541,73 129,56 % 

CUDZIE ZDROJE SPOLU  15 643,06 29 648,53 -14 005,47 -47,24 % 

 Rezervy 5 057,98 1 134,50 3 923,48 345,83 % 

Dlhodobé záväzky  1 888,80 1 718,63 170,17 9,90 % 

 Krátkodobé záväzky  8 696,28 26 795,40 -18 099,12 -67,55 % 

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 18 810,07 14 543,33 4 266,74 29,34 % 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 269 766,70 227 442,77 42 323,93 18,61 % 
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Účtovná jednotka v bežnom období zakúpila  motorové vozidlo a zaradila zbierku historických 
fotografii. Zvýšil sa aj stav finančných prostriedkov, takže počas roka 2018 nebolo potrebné na 
pokrytie prevádzkových nákladov použiť cudzie zdroje. 
Oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol dosiahnutý hospodársky výsledok o 129,56 %. 
Účtovná jednotka vytvorila rezervu na zostavenie a audit účtovnej závierky a narástol počet 
presunutých príjmov zo štartovného do výnosov  budúceho obdobia. 

XIII. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU 

Opis tržby Položka výnosov 
Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Spolu 

Výnosy zo štartovného  
Štartovné na MMM, minimaratón, 
polmaratóny 227 575,93   227 575,93 

Predaj služieb 
Poskytnutie práv, za nájom 
zariadenia   reklamné služby    302 288,58 302 288,58 

Predaj tovaru Predaj kníh, mincí, tričiek, suvenírov   13 562,33 13 562,33 

Prijaté dary Prijaté dary      

Ostatné výnosy a  poplatky za 
prolongáciu štartu 

Ostatné výnosy, poplatky za 
prolongáciu štartu 4 872,07 27,99 4 900,06 

Inventarizačný prebytok Inventarizačný prebytok      

Členské  Členské príspevky 775,00   775,00 

Výnosy z predaja  služieb a tovaru vlastné zdroje spolu 233 223,00 315 878,90 549 101,90 

Dotácie Dotácia Košický sam. kraj 4 100,00   4 100,00 

  Dotácia mesto Košice 70 000,00   70 000,00 

  Dotácia Slov.atletický zväz 40 000,00   40 000,00 

Príspevky z podielu zaplatenej 
dane Príspevky z podielu zaplatenej dane 15 387,44   15 387,44 

Výnosy z dotácii a z podielu zaplatenej dane spolu 129 487,44  129 487,44 

Výnosy  spolu 362 710,44 315 878,90 678 589,34 
 

XIV. PREHĽAD NÁKLADOV ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE  

a osobitne prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na 

odmeny a náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu. 

 

Položka nákladov Hlavná činnosť 
Zdaňovaná 

činnosť Spolu 

  v  € v  € v  € 

Náklady na materiál 21 312,91 157 790,00 179 102,91 

Náklady na predaný tovar   12 997,48 12 997,48 

Opravy a údržba  540,15   540,15 

Cestovné  6 277,73   6 277,73 

Náklady na reprezentáciu   2 120,49 2 120,49 

Nakupované služby 118 074,47 140 339,74 258 414,21 

Mzdy, odmeny a zákonné sociálne náklady 81 462,86 1 477,15 82 940,01 

Poplatky  a dane 3 853,19 1 977,10 5 830,29 

Dary 2 558,11   2 558,11 

Odmeny pretekárom a za dopingové skúšky  67 005,83   67 005,83 

Odpisy  5 026,64   5 026,64 

Spolu 306 111,89 316 701,96 622 813,85 

 
 



Maratónsky klub Košice  Výročná správa za rok 2017 

 
15 

 
 

XV. PREHĽAD O POBERATEĽOCH  PROSTRIEDKOV  PREVYŠUJÚCICH V SÚČTE SUMU 5 000 EUR, A 

ÚČEL, NA KTORÝ BOLI TIETO PROSTRIEDKY URČENÉ 

 

Záver 
Z údajov uvedených v tejto výročnej správe vyplýva, že hospodárenie Maratónskeho klubu Košice 
skončilo v sledovanom období s prebytkom, čím došlo k vytvoreniu finančnej rezervy na činnosť 
a plnenie cieľov Maratónskeho klubu Košice v budúcich obdobiach.  
 

XVI.  NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2017 

Vedenie  účtovnej jednotky navrhuje  presunúť zisk za rok 2017 do nevysporiadaných výsledkov 
hospodárenia minulých rokov. 
 

XVII. PRÍLOHY 

1. Ročná účtovná závierka 
2. Poznámky 
3. Výrok audítora k účtovnej závierky

Meno, priezvisko, FO  
alebo názov PO Sídlo IČ Účel 

ROSA& ASSOCIATI,  VIA MIRABELLA,ISEO  Odmeny víťazom 

GLOBAL SPORTS 
COMMUNICATION BV 

SNELLUSSTRAAT, NV 
NIJMEGEN  

Odmeny víťazom 

VOLARE SPORTS ATHLEETES 
REPRESENTATIVE AND 
EVENTSUPPORT 

HOOFDSTRAAT AJ 
VOORHU I ZEN  

Odmeny víťazom 

IKAIKA SPORTS s.r.o. Rybná , Praha  
Odmeny víťazom 

Progress  Promotion Košice 
s.r.o  Vrátna 6, Košice 31674437 

marketingové služby, vybavenie pretekárov, 
služby 

1. Košická výstavná 
spoločnosť s.r.o. Gemerská 3, Košice 36595772 prenájom zariadení, montáž a demontáž 

AQUA PRO s.r.o. Košice, Pod Furčou 7 36184683 dodávka vody a jednorazových pohárov 

Auto Gabriel s.r.o. 
Osloboditeľov 70, 
Košice 31699090 Nákup auta a servis 

eSolutions, s.r.o. Viedenská 7, Košice 36597767 
služby spojené s prezentáciou pretekárov 
MMM 

EVENT SERVICE,s.r.o.  K cintorínu 41, Žilina 50146211 prenájom technického zariadenia 

Šír Miroslav Ing. - počítačové 
služby 

Brno, Karpatská 3, CZE 
45646333 

meranie času a vyhotovenie výsledkov 

Športhala , s.r.o. Pri Jazdiarni 1, Košice 45652023 Prenájom kancelárskych priestorov 
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9  

/ SID Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) 

Strana aktív 

4 

Netto 

3 2 1 

Netto Brutto 

b a 

  

č.r. Bežné účtovné obdobie 

predchádzajúce 

Bezprostredne 

Korekcia   

účtovné 

obdobie 

  

  

  

  

  

A. a Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021   001  53 113,92  21 800,21  31 313,71  23 068,28 

1. a Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008   002  25 640,00  10 681,64  14 958,36  19 230,00 

  
a Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti  
012 - (072 + 091 AÚ) 

003 

  
a Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) 

004  25 640,00  10 681,64  14 958,36  19 230,00 

  
a Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 

005 

  
a Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ) 

006 

  
a Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 

007 

  
a Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 AÚ) 

008 

2. a Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020   009  27 473,92  11 118,57  16 355,35  3 838,28 

  
a Pozemky (031) 

010 x  

  
a Umelecké diela a zbierky (032) 

011  5 010,35 x   5 010,35  3 838,28 

  
a Stavby 021 - (081 - 092 AÚ) 

012 

  
a Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  
022 - (082 + 092 AÚ) 

013  10 363,57  10 363,57 

  
a Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 

014  12 100,00  755,00  11 345,00 

  
a Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) 

015 

  
a Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 

016 

  
a Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 

017 

  
a Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 

018 

  
a Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 

019 

  
a Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 

020 

3. a Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028   021 

  
a Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 
ovládanej osobe (061-096 AÚ) 

022 

  
a Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 
podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 

023 

  
a Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 

024 

  
a Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 

025 

  
a Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 

026 

  
a Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 

027 

  
a Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 

028 
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9  

/ SID Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) 

Strana aktív 

4 

Netto 

3 2 1 

Netto Brutto 

b a 

  

č.r. Bežné účtovné obdobie 

predchádzajúce 

Bezprostredne 

Korekcia   

účtovné 

obdobie 

  

  

  

  

  

B. a Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051   029  237 971,77  237 971,77  203 241,30 

1. a Zásoby r. 031 až r. 036   030  14 323,64  14 323,64  20 460,00 

  
a Materiál (112+119) - 191 

031 

  
a
a  

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 
193) 

032 

  
a Výrobky (123 - 194) 

033 

  
a Zvieratá (124 - 195) 

034 

  
a Tovar (132+139) - 196 

035  14 323,64  14 323,64  20 460,00 

  
a Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 

036 

2. a Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041   037 

  
a Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 

038 

  
a Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 

039 

  
a Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 

040 

  
a
a  

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 
041 

3. a Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050   042  20 449,34  20 449,34  19 269,39 

  
a Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 

043  18,00  18,00  2 550,00 

  
a Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 

044  223,00  223,00 

  
a
a  

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336) 

045 x  

  
a Daňové pohľadávky (341 až 345) 

046  20 161,04 x   20 161,04  16 359,50 

  
a
a  

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 

047 x  

  
a Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 

048 

  
a Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 

049 

  
a Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 

050  47,30  47,30  359,89 

4. a Finančné účty r. 052 až r. 056   051  203 198,79  203 198,79  163 511,91 

  
a Pokladnica (211 + 213) 

052  3 695,84 x   3 695,84  11 153,07 

  
a Bankové účty (221 AÚ + 261) 

053  199 502,95 x   199 502,95  152 358,84 

  
a
a  

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 
054 x  

  
a
a  

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ 
055 

  
a Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ) 

056 

C. a Časové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059   057  481,22  481,22  1 133,20 

1. a Náklady budúcich období (381)   058  481,22  481,22  1 133,20 

  
a Príjmy budúcich období (385) 

059 

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057   060  291 566,91  21 800,21  269 766,70  227 442,78 
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/ SID Súvaha (Úč NUJ 1 - 01) 

Strana pasív 

b 5 a 6 

  

č.r.   

  

Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 

obdobie 

predchádzajúce účtovné 

  

A.   Vlastné zdroje krytia majetku spolu  
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 

061  235 313,57  183 250,92 

1.   Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 

Základné imanie (411)   063 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)   064 

Fond reprodukcie (413)   065 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)   066 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)   067 

2.   Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068  4 274,19  4 274,19 

 3 171,29  3 171,29 Rezervný fond (421)   069 

Fondy tvorené zo zisku (423)   070 

 1 102,90  1 102,90 Ostatné fondy (427)   071 

3.   Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  
(+;- 428) 

072  176 923,35  155 402,43 

4.   Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + 
r.072 + r.074 + r.101) 

073  54 116,03  23 574,30 

B.   Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  15 643,06  29 648,53 

1.   Rezervy r. 076 až r. 078 075  5 057,98  1 134,50 

Rezervy zákonné (451 AÚ)   076 

Ostatné rezervy (459 AÚ)   077 

 5 057,98  1 134,50 Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)   078 

2.   Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  1 888,80  1 718,63 

 1 888,80  1 718,63 Záväzky zo sociálneho fondu (472)   080 

Vydané dlhopisy (473)   081 

Záväzky z nájmu (474 AÚ)   082 

Dlhodobé prijaté preddavky (475)   083 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)   084 

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)   085 

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)   086 

3.   Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  8 696,28  26 795,40 

 1 537,71  3 148,55 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323   088 

 2 845,11  14 249,19 Záväzky voči zamestnancom (331+333)   089 

 1 666,76  6 243,40 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)   090 

 2 175,20  3 154,26 Daňové záväzky (341 až 345)   091 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom 
územnej samosprávy  (346 + 348) 

  092 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)   093 

Záväzky voči účastníkom združení (368)   094 

Spojovací účet pri združení (396)   095 

 471,50 Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)   096 

4.   Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)   098 

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)   099 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)   100 

C.   Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  18 810,07  14 543,33 

1.   Výdavky budúcich období (383) 102 

 18 810,07  14 543,33 Výnosy budúcich období (384)   103 

 227 442,78  269 766,70 Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101   104 
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/ SID 

  

 
Náklady 

1 2 3 4 

Spolu 

Činnosť   

  

  

c b a 

Číslo 
riadku 

Číslo 
účtu 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Zdaňovaná 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
Účtovné obdobie 

 179 102,91  21 312,91  157 790,00  128 849,91 501 01 Spotreba materiálu 

502 02 Spotreba energie 

 12 997,48  12 997,48  11 366,55 504 03 Predaný tovar 

 540,15  540,15  1 295,91 511 04 Opravy a udržiavanie 

 6 277,73  6 277,73  45 773,56 512 05 Cestovné 

 2 120,49  2 120,49  1 670,14 513 06 Náklady na reprezentáciu 

 258 414,21  118 074,47  140 339,74  223 614,27 518 07 Ostatné služby 

 61 505,87  60 311,12  1 194,75  106 681,50 521 08 Mzdové náklady 

 20 124,86  19 842,46  282,40  15 489,21 524 09 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 

525 010 Ostatné sociálne poistenie 

 1 309,28  1 309,28  1 301,19 527 011 Zákonné sociálne náklady 

528 012 Ostatné sociálne náklady 

 25,00  25,00 531 013 Daň z motorových vozidiel 

532 014 Daň z nehnuteľností 

 1 304,00  1 304,00  4 164,77 538 015 Ostatné dane a poplatky 

 8,05  8,05 541 016 Zmluvné pokuty a penále 

542 017 Ostatné pokuty a penále 

543 018 Odpísanie pohľadávky 

544 019 Úroky 

 322,02  165,61  156,41  531,35 545 020 Kurzové straty 

 2 558,11  2 558,11  6 792,08 546 021 Dary 

 67 005,83  67 005,83  2 248,97 547 022 Osobitné náklady 

548 023 Manká a škody 

 4 171,22  2 350,53  1 820,69  416,50 549 024 Iné ostatné náklady 

 5 026,64  5 026,64  6 410,00 551 025 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 

 0,00  0,00  0,00  95,00 552 026 Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 

553 027 Predané cenné papiere 

554 028 Predaný materiál 

555 029 Náklady na krátkodobý finančný majetok 

556 030 Tvorba fondov 

557 031 Náklady na precenenie cenných papierov 

558 032 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 

559 033 Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných 
položiek 

561 034 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 

562 035 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 

563 036 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 

567 037 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 

   556 700,91  622 813,85  316 701,96  306 111,89 038 Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 
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/ SID 

  

 
Výnosy 

1 2 3 4 

Spolu 

Činnosť   

  

  

c b a 

Číslo 
riadku 

Číslo 
účtu 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Zdaňovaná 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
Účtovné obdobie 

601 039 Tržby za vlastné výrobky 

 297 908,58  297 908,58  474 106,08 602 040 Tržby z predaja služieb 

 13 562,33  13 562,33  11 804,36 604 041 Tržby za predaný tovar 

611 042 Zmena stavu nedokončenej výroby 

612 043 Zmena stavu zásob polotovarov 

613 044 Zmena stavu zásob výrobkov 

614 045 Zmena stavu zásob zvierat 

621 046 Aktivácia materiálu a tovaru 

622 047 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 

623 048 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 

624 049 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 

641 050 Zmluvné pokuty a penále 

642 051 Ostatné pokuty a penále 

643 052 Platby za odpísané pohľadávky 

 0,00  0,00  0,00  13,64 644 053 Úroky 

 45,22  24,09  21,13  97,69 645 054 Kurzové zisky 

 0,00  0,00  0,00  1 000,00 646 055 Prijaté dary 

 230 213,93  230 213,93 647 056 Osobitné výnosy 

648 057 Zákonné poplatky 

 2 216,84  2 209,98  6,86  1 587,09 649 058 Iné ostatné výnosy 

 0,00  0,00  0,00  3 750,00 651 059 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

652 060 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 

653 061 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 

654 062 Tržby z predaja materiálu 

655 063 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 

656 064 Výnosy z použitia fondu 

657 065 Výnosy z precenenia cenných papierov 

 4 380,00  4 380,00 658 066 Výnosy z nájmu majetku 

661 067 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 

662 068 Prijaté príspevky od iných organizácií 

663 069 Prijaté príspevky od fyzických osôb 

 775,00  775,00  735,00 664 070 Prijaté členské príspevky 

 15 387,44  15 387,44  13 245,57 665 071 Príspevky z podielu zaplatenej dane 

667 072 Prijaté príspevky z verejných zbierok 

 114 100,00  114 100,00  74 100,00 691 073 Dotácie 

   580 439,43  678 589,34  315 878,90  362 710,44 074 Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 

   23 738,52  55 775,49 -823,06  56 598,55 075 Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 
74 - r. 38 

 1 659,46  1 387,00  272,46  164,22 591 076 Daň z príjmov 

595 077 Dodatočné odvody dane z príjmov 

   23 574,30  54 116,03 -1 095,52  55 211,55 078 Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 
75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 

6 Strana : 
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Čl. I 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo 
zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 
 
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, 
ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky 

Dr. Štefan Daňo, Ján Margita st., Marián Lukáč 5. 6. 1990 ustanovujúca schôdza, 25.6.1990 registrácia 
Občianskeho združenia na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky 

 
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej 
jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky.  
 

štatutári Správna rada Dozorná rada  štatutári Správna rada Dozorná rada  

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

Ing. Ján Sudzina Dr. Štefan Daňo 
Ing. Miroslav 
Orság 

Dr. Štefan 
Daňo 

Ing. Ján Bača Ing. Ján Sudzina 

Ing. Branislav 
Koniar 

Ján Dvonč Ing. Ján Bača  Dr. Štefan Daňo Ing. Ján Margita 

  Ing. Jozef Klink Ing. Peter Hrmo   Ján Dvonč Ing. Peter Hrmo 

  
Ing. Branislav 
Koniar 

    Ing. Jozef Klink   

  Ing. Ladislav Kucko     Ing. Branislav Koniar    

  Marián Lukáč     Ing. Ladislav Kucko   

  Ing. Ján Sudzina     Ing. Emil Rusko   

 
(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, 
ak ju účtovná jednotka vykonáva. 
Maratónsky klub je od svojho vzniku v roku 1990 prirodzeným nástupcom inštitúcií, spolkov a združení, 
ktoré sa pred týmto obdobím podieľali na príprave a organizovaní Medzinárodného maratónu mieru. 
Medzi základné poslania občianskeho združenia patrí  

• zachovanie kontinuity v organizovaní najstaršieho maratónu v Európe,  

• združovanie športovcov a organizátorov, ktorí majú záujem na celkovom rozvoji bežeckého hnutia  
v regióne i na celom Slovensku 

• archivácia a zber všetkých relevantných údajov dokresľujúcich minulosť a súčasnosť MMM 

• spolupráca s partnermi a spoluorganizátormi pri príprave jednotlivých ročníkov MMM 

• publikačná činnosť (vydanie profilových knižných publikácií v rokoch 1999 a 2004, 2014…) 

• organizovanie ďalších bežeckých podujatí (Polmaratón Košice – Seňa, Východoslovenská veľká 
cena vytrvalcov,  

• organizovanie zájazdov pre svojich členov a priaznivcov na významné maratóny v zahraničí  
 
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2,5 2,5 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 
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(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 
     MKK nemá v svojej pôsobnosti žiadne organizácie 

 
Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  
Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
 
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením 
ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia 
účtovnej jednotky. 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli v  účtovnej jednotke menené.  
 
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, - obstarávacou cenou 
b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, - obstarávacou cenou 
c) zásoby obstarané kúpou, - obstarávacou cenou 
d) pohľadávky boli ocenené  menovitou hodnotou  
e) krátkodobý finančný majetok  - účtovná jednotka vykazuje iba  finančné účty a tie boli ocenené  

menovitou hodnotou  
f) časové rozlíšenie na strane aktív - časovo boli rozlíšené náklady ktoré patria do budúceho 

účtovného obdobia 
g) záväzky  boli ocenené  menovitou hodnotou 
h) rezervy – účtovná jednotka vytvorila  rezervy na nevyčerpané dovolenky, na zostavenie 

účtovnej závierky a na audit účtovnej závierky 
i) časové rozlíšenie na strane pasív - účtovná jednotka časovo rozlíšila výnosy budúcich období 

z prijatých platieb za prolongované štartovné 
 
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  
a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov 
a odpisové metódy pri určení odpisov.  

Odpisová 
skupina 

Druh majetku Doba 
odpisovania 

Sadzby 
odpisov 

Odpisová metóda 

 Softvér 4 roky 25 % Rovnomerne mesačne účtované odpisy 

1 Dopravné prostriedky  4 roky 25 % Rovnomerne mesačne účtované odpisy 

 Tribúna   odpísané 

 Umelecké zbierky   Neodpisuje sa 

 
(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.  
Účtovná jednotka nevlastnila majetok ju ktorému by bolo potrebné v súlade so zákonom o účtovníctve 
znižovať hodnotu formou tvorby opravných položiek. 
Účtovná jednotka vytvárala rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov a to podľa dní 
a priemernej mzdy za 4. Q. predchádzajúceho roka a na náklady na zostavenie a audit účtovej závierky.
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Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 
(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné 
obdobie, a to 
a) prehľad o dlhodobom nehmotnom  

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér 
Oceniteľné 

práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

 25 640,00     25 640,00 

prírastky        

úbytky        

presuny        

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
 25 640,00     25 640,00 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 

účtovného obdobia 
 6 410,00     6 410,00 

prírastky  4 271,64     4 271,64 

úbytky        

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
 10 681,64     10 681,64 

Opravné položky – 
stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky        

úbytky        

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 
 19 230,00     19 230,00 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
 14 958,36     14 958,36 
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b) prehľad o dlhodobom hmotnom  

 

Po
ze
m
ky 

Umeleck
é diela 

a zbierky 

St
av
by 

Samostatn
é 

hnuteľné 
veci 

a súbory 
hnuteľnýc

h vecí 

Dopravné 
prostried

ky 

Pestov
ateľské 
celky 

trvalýc
h 

porast
ov 

Zákla
dné 

stádo 
a ťažn

é 
zviera

tá 

Drobný 
a ostat

ný 
dlhodo

bý 
hmotný 
majeto

k 

Obst
arani

e 
dlho
dobé

ho 
hmot
ného 
maje
tku 

Poskyt
nuté 

predda
vky na 
dlhodo

bý 
hmotný 
majeto

k 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - stav 

na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 3 838,28  10 363,57       14 201,85 

prírastky  1 172,07   12 100,00      13 272,07 

úbytky            

presuny            

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 5 010,35  10 363,57 12 100,00      27 473,92 

Oprávky – stav 
na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia 

   10 363,57       10 363,57 

prírastky     755,00      755,00 

úbytky            

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

   10 363,57 755,00        11 118,57 

Opravné 
položky – stav 

na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

           

prírastky            

úbytky            

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 3 838,28         3 838,28 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 5 010,35   11 345,00      16 355,35 
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(2)  Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri 
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

Účtovná jednotka nevlastnila dlhodobý majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo a dlhodobý 
majetok, pri ktorom by účtovná jednotka mala obmedzené právo s ním nakladať. 
 
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku. 
 
 

Majetok Poistná suma Platnosť zmluvy od do 

Poistenie majetku proti základným a doplnkovým 
živelným nebezpečenstvám, vodovodným 
nebezpečenstvám 

33 193,90 € 3.7.2002 - neurčito 

Dopravné prostriedky – HP+PZP Fabia 14 400,00 € 2.11.2017 - neurčito 

 
 (4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie 
v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného 
obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. 
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok . 
 
(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému 
majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 
Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok . 
 
(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého 
finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa 
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku 
 
(7) Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia 
a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných 
položiek k zásobám. 
Účtovná jednotka nemá zásoby ktoré by bolo potrebné oceniť na čistú realizačnú hodnotu a ku ktorým 
by bolo potrebné tvoriť  opravné položky. 
 
(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za 
hlavnú nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 
 

Položka Súvahy Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

 Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Hlavná činnosť 
Zdaňovaná 

činnosť 

Krátkodobé pohľadávky z obchodnej 
činnosti 

 18,00  2 550,00 

Krátkodobé pohľadávky daňové  20 161,04  16 359,50 

Ostatné pohľadávky 223,00    

Iné krátkodobé pohľadávky 47,30  359,89  

Pohľadávky spolu 270,30 20 179,04 359,89 18 909,50 
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Daňové pohľadávky – 20161,04 € vo výške  nadmerného odpočtu  DPH za  december 2017 
 
(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného 
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 
opravných položiek k pohľadávkam. 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
 
(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 20 449,34 19 269,39 

Pohľadávky po lehote splatnosti   

Pohľadávky spolu 20 449,34 19 269,39 

 
(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období. 

Významné položky nákladov 
a príjmov budúcich období 

Hodnota BO Hodnota PO 

Náklady budúcich období  481,22 1 133,20 

Príjmy budúcich období    

 
(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa 
položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  
a) opis základného imania, nadačného imania v  nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo   

zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne;  

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie      

z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov 

     

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia 
kapitálových účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 3 171,29    3 171,29 
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Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy 1 102,90    1 102,90 

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

155 402,43 23 574,30 3 225,45  175 751,28 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

23 574,30 54 116,03 23 574,30  54 116,03 
 

Spolu 183 250,92 77 690,33 26 799,75  234 141,50 
 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 
účtovných obdobiach. 
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 23 574,30 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

23 574,30 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

 

Iné   

 
(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku 

bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného 
obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok 
použitia rezervy, 

 

Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku  
účtovného obdobia 

Tvorba 
 

Použitie Zrušenie 
 
Presun 
 

Stav na  
Konci 
účtovného  
obdobia 

Dlhodobé rezervy, z toho:       

Záručné opravy       



Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  0 0 5 9 5 2 0 9 /SID     

 

Strana 10 

 

Odchodné       

Odstupné       

Krátkodobé rezervy, z toho: 1134,50 5057,98  1134,50  5057,98 

Nevyčerpané dovolenky 839,13 1300,28  839,13  1300,28 

Poistné z nevyčerpaných dovoleniek 295,37 457,70  295,37  457,70 

Audit  2 500,00    2500,00 

Na zostavenie účtovnej závierky   800,00    800,00 

Nevyfakturované dodávky       

Záručné opravy       

Odchodné       

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa 
začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

Účtovná jednotka nemá náplň pre dané položky 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 20 97,55  

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

 
6 598,73 

 
26 795,40 

Krátkodobé záväzky spolu 8 696,28 26 795,40 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  

1 888,80 1 718,63 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu 1 888,80 1 718,63 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 10 585,08 28 514,03 

 
d) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho 

fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 718,63 1 549,00 

Tvorba na ťarchu nákladov 170,17  

Tvorba zo zisku   

Čerpanie   

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1 888,80  

 
e) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, 

v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

Účtovná jednotka nemá náplň pre dané položky. 
f) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
 
(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

Druh výnosov budúcich období 

Stav na konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Výnosy budúcich období - MMM  14 543,33 

Výnosy budúcich období – MMM, hlavné disciplíny 18 024,00  
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Výnosy budúcich období - minimaratón 786,07  

Zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku   

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie   

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu   

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane   

Zostatková hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

  

Zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy 
o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“) 

  

Zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo 
sponzorského 

  

Spolu 18 810,07 14 543,33 
 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 
        Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa 
jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej 
jednotky. 

Opis tržby 
Druh výrobku, služby, podnikateľskej 

činnosti 
Hodnota BO Hodnota PO 

  Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Výnosy zo 
štartovného  

Štartovné na MMM, minimaratón, 
polmaratóny 

227 911,02  392 791,07  

Predaj 
služieb 

Poskytnutie práv, za nájom zariadenia   
reklamné služby  

 302 288,58  81 315,01 

Predaj 
tovaru 

Predaj kníh, mincí, tričiek, suvenírov  13 562,33 
 

11 804,36 

 
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov.  

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO 

Prijaté dary  1 000,00 

Ostatné výnosy, poplatky za prolongáciu štartu 2 216,84 1 587,09 

Inventarizačný prebytok   

Členské  775,00 735,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 15 387,44 13 245,57 

 
 (3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu 
 Hodnota BO Hodnota PO 

Dotácia KSK 4 100,00  4 100,00 

Dotácia mesto Košice 70 000,00 70 000,00 

Dotácia SAZ 40 000,00  

Dotácie spolu 114 100,00 74 100,00 

 
(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových 

ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. 
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Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO 

Kurzové zisky 45,22 65,53 

 
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov.  

Položka nákladov Hlavná činnosť Zdaňovaná činnosť Spolu 

Náklady na materiál 21 312,91 157 790,00 179 102,91 

Náklady na predaný tovar  12 997,48 12 997,48 

Opravy a údržba 540,15  540,15 

Cestovné 6 277,73  6 277,73 

Náklady na prezentáciu  2 120,49 2 120,49 

Nakupované služby 118 074,47 140 339,74 258 414,21 

Mzdy a zákonné  sociálne náklady  81 462,86 1 477,15 82 940,01 

Dane a poplatky 3 853,19 1 977,10 5 830,29 

Dary 2 558,11  2 558,11 

Odmeny pretekárom 67 005,83  67 005,83 

Odpisy 5 026,64  5 026,64 

Spolu 306 111,89 316 701,96 622 813,85 

 
(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Podpora mládežníckeho športu  15 387,44 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 
(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, 
pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

Položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO 

Kurzové straty 322,02 531,35 

Bankové a notárske poplatky 4 171,22 4 164,77 

 
(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie 
vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky- vytvorená rezerva  2 500,00 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 2 500,00 

 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky 
a prípadné ďalšie položky. 

 
Stav na začiatku BO Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Stav na konci BO 

Drobný hmotný majetok 30 246,16 5 317,38 740,66 34 822,88 

Umelecké predmety a zbierky 3 838,28 1 172,07  5 010,35 
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Čl. VI 
Ďalšie informácie 

 
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo 
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami 
sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, 
práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami 
sú: 
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či 
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od 
účtovnej jednotky, alebo 
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie 
je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo 
výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve 
a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených 
osôb, a to 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 
Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 
 Ku dňu zostavenia účtovnej závierky odo dňa, ku ktorému bola zostavená došlo k zmene osoby 
podpredsedu správnej rady, štatutára. 
 

štatutári Správna rada Dozorná rada  

Bežné účtovné obdobie 

Ing. Ján Sudzina - Prezident Dr. Štefan Daňo 
 Ing. Miroslav Orság – Predseda 
Dozornej rady 

Ján Dvonč  
Ján Dvonč - Podpredseda Správnej 
rady 

 Ing. Ján Bača 

   Ing. Jozef Klink  Ing. Peter Hrmo 

  Ing. Branislav Koniar   

  Ing. Ladislav Kucko   

  Marián Lukáč   

  
Ing. Ján Sudzina - Predseda 
Správnej rady 

  

 
Legenda: 
Hodnotové údaje sú uvedené v eurách na 2 desatinné miesta. 






