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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 (MMM) je podujatím IAAF (Medzinárodná asociácia atletických 
federácií), EAA (Európska atletická federácia) a AIMS (Medzinárodná asociácia maratónskych 
a cestných behov).  
 

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. 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

III. ORGÁNY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

Štatutári Správna rada  Dozorná rada  

Bežné účtovné obdobie 

Ing. Ján Sudzina – prezident  Dr. Štefan Daňo  Ing. Ján Bača 

Ing. Branislav Koniar –  
do 7.3.2018  

Ján Dvonč – podpredseda Správnej rady 
od 7.3.2018 

Ing. Peter Hrmo 

Ján Dvonč – od 7.3.2018  Ing. Jozef Klink Ing. Miroslav Orság - predseda Dozornej rady 

  
Ing. Branislav Koniar - podpredseda 
Správnej rady do 7.3.2018 

 

  Ing. Ladislav Kucko   

  Marián Lukáč   

  
Ing. Ján Sudzina - predseda Správnej 
rady 

  

 
V priebehu roka 2018 nastala zmena vo funkcii štatutárneho zástupcu na poste  podpredsedu 
Správnej rady. Správna rada MKK dňa 7.3.2018 zvolila za svojho nového podpredsedu Jána 
Dvonča. 
 
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; 

 

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; 

 

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; 
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- Vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť 
a účelnosť použitia verejných prostriedkov MKK, dodržiavanie právnych predpisov, smerníc 
a rozhodnutí orgánov MKK; 

- Funkčné obdobie DR MKK je päťročné; 
- Dozorná rada MKK zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu MKK; 

 

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; 
- Prezident klubu má právo vytvoriť Sekretariát MKK ako pracovný orgán MKK; 

 
Sekretariát Maratónskeho klubu 2018 

Ján Dvonč  
Bc. Miriam Kopcsayová  
Bc. Barbora Gavláková – od 1.3.2018 do 31.5.2018 
Ing. Adriana Handzová – od 7.6.2018 
Marián Lukáč – do 31.8.2018 

 

Maratónsky klub Košice pre svoju činnosť menuje nasledujúce orgány: 

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, 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; 

 
Manažment MMM 2018 

Riaditeľ MMM  
Ing. Branislav Koniar 
Sekretariát OV MMM, Kancelária MMM 
Ján Dvonč 
Bc. Miriam Kopcsayová 
Ing. Adriana Handzová 
Športovo – technický úsek 
Ing. Miroslav Orság 
Ing. Ladislav Kucko  
Ing. Radovan Lukáč 
Technicko – bezpečnostný úsek 
Ing. Jozef Klink  
Ing. Radovan Sidor  
Marketingový úsek 
Ing. Michala Lukáčová Koniarová  
Ing. František Záborský  

 

Organizačný výbor MMM 

- Je zostavený a menovaný  Manažmentom MMM na realizáciu daného ročníka MMM;  
- Na čele OV MMM stojí Riaditeľ MMM; 
- OV MMM je vymenovaný najneskôr do 31.3. daného roka a činnosť OV MMM je ukončená 

vyhodnotením MMM, najneskôr do 30.11. daného roka. 
- OV MMM riadi Manažment MMM na čele s Riaditeľom MMM. OV MMM  pozostáva z 

členov OV MMM v pozíciách vedúcich pracovných komisií alebo špecialistov pre určené 
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činnosti. Každý člen OV MMM má povinnosť iniciatívneho konania v prospech MMM. Po 
skončení výročného podujatia podať písomnú správu o priebehu plnenia zverených úloh. 
Má právo navrhovať zmeny a riešenia pri organizačnom zabezpečení MMM. 

 
Predsedovia komisií a členovia OV MMM 2018

Karol Auer  
Ľubica Bajerovská 
Peter Bakalár 
Katarína Benková 
Ivan Benninghaus 
Peter Buc 
Marcel Bujňák 
Martin Daňo 
Peter Dvořák 
Andrea Filipová 
Viktor Fotul 
Helena Gergelyová 
Gustáv Halaša 
Silvia Hanusová 
Vladimír Hlivák 
Peter Hrmo 
Peter Ivančo 
Alfonz Juck 
Daniel Jurko 
Juraj Kalapoš 
Igor Klema 

Miloslav Klíma 
Jozef Klink ml. 
Peter Kolcún 
Boris Kolenka 
Dana Križovská 
Soňa Kucková 
Rastislav Kuchta 
Branislav Labanc 
Jozef Lévay 
Marián Lukáč 
Anton Mačej 
Matúš Maršalko 
Milan Matejovský 
Radka Koval Mazáková 
Marek Meluch 
Ján Miglec 
Ľuboslav Mikula 
Marcel Nemec 
Peter Nickel 
Lukáš Novotný 
Peter Onuščák 

Jakub Orság  
Martin Pankúch 
Rastislav Plavčan 
Jozef Pohovej 
Andrea Pokorná 
Viliam Polák 
Karel Rakušan 
Radko Rakušan 
Emil Rusko 
Stanislav Stacho 
Ladislav Suchý 
Juraj Sýkora 
Barbora Ščerbáková 
Luďek Šír 
Ľuboš Štrobl 
Ivan Šulek 
Peter Vajda 
Kristína Vajdová 
Karol Vojtaník 
Alena Zeleňáková

 
 
Orgány MKK splnili svoje poslanie a úlohy. Jednotlivé zasadania počas uplynulých 12 
mesiacov sa javili ako ucelené, zmysluplné, konštruktívne a členovia orgánov MKK prejavili 
plnú morálnu a odbornú spôsobilosť pre výkon svojej funkcie, umocnenú o úprimný a stále 
živý záujem o udržanie a rozvoj Medzinárodného maratónu mieru. 
Počas celého roka sa pravidelne uskutočňovali porady Manažmentu MMM a sekretariátu 
MKK k aktuálnym úlohám. 
 

Štatistika zasadnutí orgánov MKK v roku 2018: 

Správna rada MKK 10 

Dozorná rada MKK 2 

Valné zhromaždenie MKK 1 

Manažment MMM 5 

OV MMM 10 

Pracovné porady komisií a úsekov 42 

Tlačové konferencie MKK a MMM 6 

IV. ZAKLADAJÚCE DOKUMENTY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

V roku 2018 neboli vykonané žiadne zmeny v zakladajúcich dokumentoch MKK– Stanovách. 
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, je možné nájsť na webovom sídle Maratónskeho klubu Košice:  
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/mk/stanovyMK.pdf  
 
V roku 2018 boli Správnou radou MKK schválené nasledujúce predpisy a smernice MKK:  

1. Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu MKK  
č. 01 – 2018 – schválená SR MKK dňa 29.1.2018 

https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/mk/stanovyMK.pdf
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2. Smernica o vedení účtovníctva a obeh účtovných dokladov 
č. 02 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

3. Smernica, ktorou sa stanovujú zásady časového rozlišovania nákladov a výnosov, 
zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania 
opravných položiek v podmienkach Maratónskeho klubu Košice 
č. 03 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

4. Smernica o obehu, kontrole a archivácii účtovných dokladov 
č. 04 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

5. Smernica o hospodárení MKK 
č. 05 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

6. Smernica o evidovaní, oceňovaní a odpisovaní majetku 
č. 06 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

7. Smernica Pokladničná služba 
č. 07 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

8.  Smernica o smerovaní nákladov a výnosov  
č. 08 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 

9.  Smernica o inventarizácii  
č. 09 – 2018 – schválená SR MKK dňa 7.3.2018 
 

V. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Počet individuálnych členov: 134 
Počet kolektívnych členov: 1 
 
Honorability:  
 
Rok 1994 
Ján Margita – čestný člen, čestný predseda OV MMM, predseda OV MMM 1961 – 1984  
Vojtech Bukovský – čestný člen, zakladateľ Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 
Predseda OV MMM 1924 – 1938, 1951 - 1959 
Doc. PhDr. Vladimír Harant – čestný člen, predseda OV MMM 1985 - 1988  
Mihály Hernády – čestný člen, predseda OV MMM 1939 - 1944  
Michal Chudík – čestný člen, predseda OV MMM 1949 - 1950 
Vojtech Kováč – čestný člen, predseda OV MMM 1945 - 1948 
Ján Novitzký – čestný člen, predseda OV MMM 1960 
František Višnický – čestný člen, bežec, víťaz MMM 1983, 1986 
 
Rok 2016 
Jiří Čadil – čestný člen, rozhodca 
František Kapcár – čestný člen, organizátor 
Ing. Emil Rusko – čestný člen, organizátor, rozhodca 
 
Rok 2017 
JUDr. Štefan Daňo – čestný prezident Maratónskeho klubu Košice, predseda OV MMM 1989 
- 2016 
Milan Furín – čestný člen, bežec 
 
Rok 2018 
Róbert Berenhaut – čestný člen, fotograf 
Pavol Madár – čestný člen, bežec 
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VI. PREDMET ČINNOSTI MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

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;  

 
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 

Maratónsky klub Košice aj v roku 2018 zabezpečoval svoje aktivity a úlohy zamerané najmä 
na organizovanie a podporu 95. ročníka MMM.  
Okrem toho, na dennej báze zabezpečoval plnenie úloh a podmienok vyplývajúcich pre MKK 
z aktuálnej legislatívy – Zákon o športe, Zákon o organizovaní verejných športových podujatí, 
Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR), a ďalších relevantných noriem.  
 
Harmonogram činností 
Január – Marec 

• Príprava spustenia Online registrácie 

• Príprava  databázy MMM na rok 2018 

• Doplnenie členov programov Diamantového klubu a Myslíme na verných  

• Príprava a aktualizácií dokumentov MMM 2018 

• Podpora MMM 2018 z 2% dane  
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• Východoslovenská veľká cena vytrvalcov  

• Distribúcia propozícií MMM v piatich jazykových mutáciách v počte 13000 ks na 
maratónske podujatia doma a v zahraničí (Bratislava, Polmaratón Praha, Berlín, Viedeň, 
Enschede, Krakov, Londýn,  Maratón Praha, Poľský bežecký spolok, Sekretariát AIMS 
a ostatné vybrané podujatia AIMS) 

• Schválenie nových predpisov – smerníc MKK 
 

Apríl - Jún 

• Women Friendly Marathon  

• Jarné kampane MMM  
- prezentácia MMM na polmaratóne v Prahe    
- prezentácia MMM na maratóne v Bratislave  
- prezentácia MMM na maratóne v Enschede 
- prezentácia MMM na maratóne v Londýne 
- prezentácia MMM na maratóne v Krakove 
- prezentácia MMM na maratóne v Prahe  

• Účasť štafety zloženej zo študentov škôl košického kraja vo finále Juniorskej štafety 
v rámci Pražského maratónu 

• Meranie trate MMM – vydanie certifikátu na roky 2018 - 2022 

• Návšteva víťaza MMM z roku 1979, Jouni Kortelainena z Fínska s rodinou, stretnutie 
s organizátormi a odovzdanie vecného daru  

• 16. ročník polmaratónu Košice – Seňa za účasti 246 bežcov a 43 Inline korčuliarov 

• Akcia „Organizátori MMM splavujú Hornád“  

• Juniorská štafeta (Gösta Leandersson) – kvalifikačné kolá 
 

Júl - September 

• Zabezpečenie ďalších sprievodných podujatí - Minimaratón, Juniorská štafeta „Gösta 
Leandersson“, Štafeta 4 x ¼ maratón, Inline, Handbike, Pasta party  

• Spolupráca pri zabezpečení:  
- Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien, jednotlivcov a družstiev 
- Vodácky maratón  
- Majstrovstvá Finančnej správy SR  
- Majstrovstvá Slovenska rezortu Ministerstva vnútra SR 
- IPA Maratón a Polmaratón (International Police Association) 

• Príprava tlačových konferencií 

• Hostia – príprava zoznamov a pozvánok 

• Elite atléti – príprava a spracovanie zmlúv 

• Personálne zabezpečenie MMM  

• Príprava štartových listín 

• Tipovacia súťaž v spolupráci s bežeckou webstránkou 42195.sk 

• Účasť na Svetovom kongrese AIMS v Talline 

• Pocta zakladateľovi maratónu v Košiciach, Vojtechovi Bukovskému, odhalenie busty na 
nám. MMM 

• Pietne spomienky na počesť zakladateľov a organizátorov maratónu v Košiciach 
 

Október – December  

• Zabezpečenie a priebeh 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru  

• Spracovanie výsledkových listín 

• Slávnostné vyhodnotenie MMM  

• Odovzdanie ďakovných diplomov organizátorom 

• Odovzdanie finančných výnosov z projektu Bež so srdcom   

• Odovzdanie vecného daru (diagnostické pomôcky) Lige proti rakovine, pobočka Košice  

• Vyhodnotenie súťaže Cvakni si maratón 
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• Účasť na AIMS maratónskom sympóziu v Aténach 

• Atlét roka – účasť na vyhodnotení najúspešnejších atlétov SR v Bratislave 

• Seminár organizátorov bežeckých podujatí v Banskej Bystrici 

• Valné zhromaždenie MKK  

• Ocenenie najlepších pretekárov vo VVCV 2018  
 

Medzinárodný maratón mieru  
Maratón v Košiciach je najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne aj 
druhým najstarším kontinuálne sa konajúcim maratónskym podujatím na svete. 
Medzinárodný maratón mieru si zapísal v roku 2018 svoj 95. ročník. Vysoký kredit podujatia  
opäť potvrdila 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 Silver Label 
Road Race zo strany najvyššej svetovej atletickej autority. 
 
Do Košíc zavítala ako čestný hosť MMM 2018 aj jej excelencia, Maria Louisa Marinakis, 
veľvyslankyňa Grécka na Slovensku. Cieľom jej návštevy bolo vzájomne lepšie spoznať a 
priblížiť maratónske tradície oboch krajín, získať informácie ako lepšie prezentovať 
Medzinárodný maratón mieru v samotnom Grécku a prípadne tak zvýšiť počet aktívnych 
bežcov prichádzajúcich do Košíc z tejto krajiny. Pani veľvyslankyňa priniesla do Košíc 
i zaujímavú maratónsku symboliku, ktorá sa stala súčasťou hlavného ceremoniálu 
vyhlasovania víťazov MMM 2018. 
 
Medzinárodný maratón mieru je celoročný program zložený z medzinárodných bežeckých a 
športových podujatí určených pre elitných pretekárov, širokú verejnosť, deti, mládež a 
hendikepovaných športovcov. Všetky podujatia tohto projektu sú organizované občianskym 
združením Maratónsky klub Košice. 
 
Pri príprave Medzinárodného maratónu mieru boli spracované: 

• Koncept MMM 2018 
• Rozpočet MMM 2018 
• Propozície MMM 2018 
• Základná príručka MMM 2018 
• Plán práce OV MMM 2018 

 
Súčasťou MMM v roku 2018 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 
Minimaratón – nesúťažný beh na trati dlhej 4,2 km 
Inline preteky na 20 km 
Štafeta 4 x ¼ maratón – preteky štvorčlenných tímov 
Majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien, jednotlivcov a družstiev 
Medzinárodné majstrovstvá Finančnej správy SR v maratóne 
Majstrovstvá Slovenska rezortu Ministerstva vnútra SR 
IPA Maratón a Polmaratón - (International Police Association) 
 
Komunitné programy, kampane a aktivity viazané k MMM 2018 boli realizované v tomto 
rozsahu 
 
MMM zaradený do programu Marathon Majors  
Asociácia Abott World Marathon Majors (AWMM) vznikla v roku 2006 na základe dohody 
šiestich veľkých podujatí, medzi ktoré patria maratóny v Tokiu, Bostone, Londýne, Berlíne, 
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Chicagu a New Yorku. V roku 2018 bol touto asociáciou otvorený nový program pre hobby 
bežcov podporujúci ich vzájomné súťaženie podľa vekových kategórií s možnosťou postúpiť 
na prvé takéto majstrovstva sveta, ktoré sa uskutočnia v apríl 2020  Londýne. Medzinárodný 
maratón mieru bol ako jediné podujatie v tejto časti Európy zaradený do  tohto programu 
a účastníci MMM tak mohli v októbri 2018 získavať body do celosvetového hodnotenia 
Marathon Majors. 
 
Pocta Vojtechovi Bukovskému 
Zakladateľ maratónu v Košiciach, Vojtech Bukovský, ktorý sa k svojmu počinu inšpiroval v 
roku 1924 na olympiáde v Paríži, sa dočká ďalšej pocty. V piatok 14. septembra o 16.00 
hodine mu bola v tesnej blízkosti slávnej Sochy maratónca odhalená bronzová busta. Stalo 
sa tak po rokoch úsilia, dobudovaní celého areálu za pomoci verejnej zbierky, finančnej 
spoluúčasti mesta a dokončení busty po smrti jej autora Arpáda Račka. Maratónsky klub 
Košice vydal v roku 2004 knižnú publikáciu autora Milana Hazuchu venovanú životu a 
odkazu Vojtecha Bukovského. V roku 2014 bol Vojtech Bukovský uvedený do Siene slávy 
slovenskej atletiky in memoriam. 
 
MMM a 100. výročie vzniku Československej republiky 
Práve pamätný 28. október, ako dátum vzniku spoločného štátu, bol v roku 1924 tiež 
dátumom pre usporiadanie premiérového maratónu na východe Slovenska. Pri tejto 
príležitosti sa v spolupráci so Slovenským i Českým olympijským výborom v Košiciach 
predstavila unikátna zostava v podobe štafety, ktorej členovia absolvovali maratónsku trať. 
Za slovenskú stranu štafetu bežali dvaja vynikajúci chodci, olympijský víťaz z Ria Matej Tóth 
a trojnásobný účastník letných olympiád a dnes predseda Slovenského atletického zväzu 
Peter Korčok. Českými členmi štafety boli olympijský šampión, moderný päťbojár David 
Svoboda a jeho brat, úspešný český triatlonista Tomáš Svoboda. 
 
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 2018 si noví  
členovia Diamantového klubu prevzali svoje certifikáty na spoločnom stretnutí  v sobotu 6. 
októbra a rozšírili tak celkový počet tohto prestížneho zoskupenia na 52 bežcov.  
Aktuálny zoznam členov Diamantového klubu k 8.10.2018: 
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/verni/diamantovy_klub.pdf  
 
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 2018  ponúknuté benefity a výhody odzrkadľujúce ich opakovanú účasť v  
jednotlivých ročníkoch MMM. 
Aktuálny zoznam členov „Myslíme na verných“ k 8.10.2018: 
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/verni/verni.pdf  
 
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. 
V záverečnej fáze bol podporený aj benefičnou dražbou, ktorá bola organizovaná v 
spolupráci s partnermi projektu, Karpatskou nadáciou a portálom Ľudia ľuďom. Vyzbierané 

https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/verni/diamantovy_klub.pdf
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/verni/verni.pdf
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prostriedky od bežcov na charitatívne účely v čiastke 5918,20 € boli rozdelené medzi tieto 
organizácie:  
Svetielko pomoci – 3.454,50  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 1.365,50 
Podaj ďalej  – 1098,20 
 
Vymeň cigaretu za jablko 
Charitatívna akcia Ligy proti rakovine, pobočky v Košiciach, v rámci doprovodného programu 
Vodáckeho maratónu, zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o výhodách zdravého 
životného štýlu, pohybu a športových aktivít. Akcia je spojená s cyklojazdou na trati 
Margecany – Košice. Finančný príspevok Maratónskeho klubu Košice je každoročne 
venovaný 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 2018 bol tento 
projekt venovaný švédskemu vytrvalcovi Gösta Leanderssonovi. Stal sa prvým maratóncom 
na svete, ktorý zvíťazil na najstaršom svetovom (Boston) i na najstaršom európskom 
maratóne (Košice). Aj keď nikdy neštartoval na olympijských hrách, patril vo svojej dobe k 
najlepším maratóncom na svete. 
 
Juniorská štafeta (Gösta Leandersson) – kvalifikačné kolá: 

26.6.2018 Rožňava Stredná zdravotnícka škola 

27.6.2018 Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu  

28.6.2018 Trebišov Gymnázium v Trebišove 

28.6.2018 Strážske SOŠ Strážske 

7.9.2018 Michalovce SOŠ obchodu a služieb 

13.9.2018 Spišská Nová Ves Gymnázium SNV 

 
Detská atletika  
Podujatie ponúklo deťom košických základných škôl aj v roku 2018 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 organizovaná. 
Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev. Beh maratónskych nádejí absolvovalo 140 detí. 
 
Vybehaj to s Matejom 
Už takmer tradičné stretnutie s olympijským víťazom Matejom Tóthom v rámci programu 
Medzinárodného maratónu mieru dostalo ďalšiu podobu. V programe Vybehaj to s Matejom 
sme sa mohli stretnúť s týmto výnimočným športovcom hneď niekoľkokrát. Jednak na trati 
samotného behu v nedeľu 7. októbra a taktiež na priateľskom stretnutí a spoločnej športovej 
aktivite už v sobotu 6. októbra. Trať spoločnej prechádzky, dlhá necelé 4 kilometre, 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 The Parentals, Ladies and Genitals , The 
Shamrock Redheads,   Kings´ Emotion , Capoeira Oxumare, Kalich.  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.  

https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/2018/08/MATEJ.pdf
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Expo MMM 
Neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je tradične 
maratónske EXPO. Návštevníkom ponúklo aj v roku 2018  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. 
 
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 2018 sa Pasta Party konala 
tradične v predvečer maratónu, teda v sobotu 6. októbra v priestoroch Hotelovej akadémie. 
 
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 a Plavbe troch generácií. 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.  
Počet registrovaných účastníkov pri 64 plavidlách dosiahol číslo  150. V hlavnej kategórii K1 
muži zvíťazil Vladimír Olejár z Prešova a K1 ženy zvíťazila talentovaná 15-ročná Zuzana 
Paňková z kanoistického oddielu UVL Košice. 
Organizátori MMM a členovia Maratónskeho klubu sa s témou vodáckeho športu stretávajú 
aj mimo rámca tohto podujatia. Aj v júni roku 2018 zorganizovali akciu, ktorej dali názov 
„Organizátori MMM splavujú Hornád“. Na 4 raftoch splavilo celkovo 19 členov OV MMM 
rieku Hornád v úseku  Veľká Lodina – Trebejov – Ťahanovce. 
 
Cvakni si maratón 
V roku 2018 sa už desiaty 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 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.  
 
Výhercovia Cvakni si maratón 2018: 
1. Miesto - Vladimir Benko (foto "2:15:58 h") 
2. Miesto - Ladislav Lukac (foto „Proti všetkým“) 
3. Miesto - Michal Majcher (foto „v cieli“) 
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Galériu fotiek nájdete na webovej stránke: 
https://www.faxcopypro.sk/fotosutaz/cvakni-si-maraton-
2018?fbclid=IwAR2OOt7itNivsIfNF3qhwf-s9vbL-I3Y5enDL_dwjwFJcAqFJ2Tq11qQV90  
 
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 roku 2018 sa 23.6.  bežal 16. ročník 
Polmaratónu Košice - Seňa. 
Výsledky – bežci 

 Muži    

1 Babyak Orest JM Demolex Iphone Bardejov 1:13:55 

2 Vavrek Adrián Dulová Ves 1:14:12 

3 Malyy Anatolyi Malyy tim 1:14:35 

 Ženy    

1 Ondrijová Erika MTC Vyšná Šebastová 1:31:01 

2 Slafkovská Gabriela Pro Body Triatlon Klub 1:31:14 

3 Farkašová Alena AC Michalovce 1:34:06 

 
Výsledky – Inline 

 Muži    

1 Filip Matej Cookie Skating Club Kosice 0:35:52,7 

2 Smuda Miro Cookie SC 0:37:19,2 

3 Piperek Lukas Inline Borievka 0:37:19,5 

 Ženy    

1 Dohaničová Claudia CSC Košice 0:39:45,7 

2 Benediková Jana RRTC 0:45:33,0 

3 Kalapošová Zuzana - 0:46:18,5 

 

Z poverenia VsAZ usporiadal Maratónsky klub Košice v rámci 16. ročníka Polmaratónu 
Košice – Seňa Majstrovstvá VsAZ v polmaratóne mužov a žien.  

 Muži    

1 Biringer Kornel AK Slovan Levoča 1:18:17 

2 Spišiak Róbert BK Steel Košice 1:27:43 

3 Rohaľ Ján MBO Strážske 1:28:29 

 Ženy    

1 Ondrijová Erika MTC Vyšná Šebastová 1:31:01 

2 Božová Danica Bežecký klub Poprad 1:40:00 

3 Billá Erika BK Steel Košice 1:52:27 

 
Východoslovenská veľká cena vytrvalcov  
Celoročný seriál bežeckých podujatí vo východoslovenskom regióne na tratiach od 10 km po 
maratón. Cieľom Maratónskeho klubu Košice je prispievať k postupnému zvyšovaniu  úrovne 
jednotlivých podujatí, k nárastu počtu účastníkov a k celkovej popularizácii vytrvalostných 
behov medzi širokou verejnosťou.  

• V spolupráci s MKK organizačne zabezpečovali pp.Labaš, Onder, Tisza, Dvonč 

• Príprava propozícií, termínovej listiny 

• MKK pripravil možnosť dopravy autobusom na podujatia VVCV 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.faxcopypro.sk/fotosutaz/cvakni-si-maraton-2018?fbclid=IwAR2OOt7itNivsIfNF3qhwf-s9vbL-I3Y5enDL_dwjwFJcAqFJ2Tq11qQV90
https://www.faxcopypro.sk/fotosutaz/cvakni-si-maraton-2018?fbclid=IwAR2OOt7itNivsIfNF3qhwf-s9vbL-I3Y5enDL_dwjwFJcAqFJ2Tq11qQV90
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Termínová listina VVCV 2018 
Dĺžka (km) Dátum Roč. Názov Miesto (okres) 

16 25.2.2018 43. 
Zimný beh Olšavskou dolinou-Memoriál 
Pavla Ruščáka Blažice (KS) 

10 10.3.2018 13. Laborecká 10 Strážske (MI) 

21,1 18.3.2018 22. Čečehovský polmaratón Čečehov (MI) 

21,1 8.4.2018 36. Beh Hornádskou dolinou Kysak (KS) 

42,195 14.4.2018 15. 
Furčiansky maratón - Memoriál Štefana 
Semana Košice-Furča (KE) 

42,195 29.4.2018 34. Podvihorlatský maratón Michalovce 

21,1 13.5.2018 37. Stropkovská 20 Stropkov (SP) 

10 26.5.2018 3. Beh v Raji Dobšiná (RV) 

15,5 3.6.2018 30. Šebešská 15 Vyšná Šebastová (PO) 

21,1 23.6.2018 16. Polmaratón Košice - Seňa Košice-Seňa (KS) 

31 8.7.2018 41. Malý štrbský maratón Štrba (PP) 

10 22.7.2018 23. Bančanská 10 Banské (VT) 

20 11.8.2018 20. Hámorská 20 Remetské Hámre (SO) 

12 25.8.2018 20. Beh Kapušianskou pláňavou Veľké Kapušany (TV) 

22,2 2.9.2018 35. 20 mierových km okolo Spišského hradu Sp. Podhradie (SN) 

42,195 7.10.2018 95. Medzinárodný maratón mieru Košice 

NÁHRADNÉ PRETEKY 

21,1 5.8.2018 30. Malý kavečiansky maratón Košice-Kavečany (KE) 

10 21.10.2018 38. Žipovská 10 Nižný Žipov (TV) 

 

Celkový počet bežcov  Muži Ženy Počet podujatí 

2472 2027 445 16 

 

Víťazmi seriálu VVCV sa za rok 2018 stali: 
- v kategórii mužov Adrián Vavrek (Dulová Ves) s počtom bodov 636, 
- v kategórii žien Mahuliena Krištanová (All4Run Vranov n.T.) s počtom 583 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 2018 
IAAF na základe splnených kritérií  udelila pre Medzinárodný maratón mieru Silver Label, 
ako vyjadrenie komplexnej kvality prípravy  tohto atletického podujatia. Členovia 
Maratónskeho klubu Košice sa v roku 2018 zúčastnili tradičného AIMS kongresu v Talline 
a 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 2018 realizované tiež na 
maratónskych podujatiach v Krakowe, Londýne, Enschede, Bratislave a Prahe. 
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VIII. ŠTATISTIKA MMM 2018 

Disciplína / Discipline Kategória              Registrovaní  Prezentovaní  Dobehli              DNF DNS DQ 

Maratón – Muži - Kategórie M 815 639 588 39 12   

  M40 596 507 470 29 8   

  M50 236 195 185 7 3   

  M60 81 72 58 8 6   

  M70 18 17 16   1   

Maratón - Muži Spolu    1746 1430 1317 83 30 0 

Maratón – Ženy - Kategórie Z 187 140 132 5 2 1 

  Z40  83 59 56 3     

  Z50  19 16 15 1     

  Z60  7 7 7       

  Z70  1 1 1       

Maratón - Ženy Spolu   297 223 211 9 2 1 

Maratón - Spolu    2043 1653 1528 92 32 1 

Polmaratón – Muži - Kategórie M 1926 1518 1430 10 78   

  M40 913 756 725 4 27   

  M50 310 261 252 2 7   

  M60 137 117 112 2 3   

  M70 33 27 26   1   

PM - Muži spolu   3319 2679 2545 18 116 0 

Polmaratón – Ženy - Kategórie Z  939 693 660 5 28   

  Z40  381 305 291   14   

  Z50  98 83 77 1 5   

  Z60  16 14 14       

  Z70              

PM - Ženy Spolu    1434 1095 1042 6 47 0 

Polmaratón - spolu  4753 3774 3587 24 163 0 

Štafeta 4 x 1/4  Muži 718 618 616   2   

  Ženy 426 352 350   2   

  Spolu 1144 970 966 0 4 0 

Inline 20 km  Muži  233 201 190   11   

  Ženy 100 91 84   7   

  Spolu 333 292 274 0 18 0 

Handbike  Muži 24 24 18   6   

  Ženy 3 3 2   1   

  Spolu 27 27 20 0 7 0 

Vozičkári  Muži 1 1 1       

  Ženy             

  Spolu 1 1 1 0 0 0 

Minimaratón  Muži 2014 1823 1823     

  Ženy 2139 1951 1951       

  Spolu 4153 3774 3774 0 0 0 

Juniorská štafeta  Spolu 700 658 658       

Detská atletika  Spolu 500 427 427       

Vybehaj to s Matejom  Spolu 500 420 420       

Spolu    14154 11996 11655 116 224 1 
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IX. PRIEBEH A ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY MMM  

Tohtoročný maratón v Košiciach  sa niesol v znamení kvalitných športových výkonov elitných 
pretekárov i nezmierneho úsilia tisícok bežcov smerujúcich za svojimi bežeckými métami. 
Podujatie bolo ozdobené traťovým rekordom v maratóne žien, dramatickým dobehom 
v pretekoch mužov i vynikajúcim výsledkom Slováka Tibora Sahajdu. To boli 
najzaujímavejšie momenty 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, 
s rekordnou účasťou viac ako 14 000 pretekárov v rôznych disciplínach. V príjemnom 
slnečnom počasí, s miernym vetrom a teplotami 14 - 15° C, sa v súbojoch mužov len 400 m 
pred cieľom odohral dramatický súboj o prvenstvo, keď Raymond Kipchumba Choge zdolal 
tesne svojho etiópskeho súpera a zvíťazil s časom 2:08:11. Druhý dobehol Etiópčan Aychew 
Bantie Dessie v osobnom rekorde 2:18:15 a tretiu priečka obsadil napokon Etiópčan Shumet 
Akalnew Mengistu taktiež v osobnom rekorde 2:08:50. Obhajca prvenstva Reuben Kiprop 
Kerio sa musel s časom  2:09:23 uspokojiť so štvrtým miestom.  
 
Istým prekvapením sa skončili preteky žien, kde favorizovaná  obhajkyňa titulu z roku 2017,  
Sheila Jerotich z Kene, nestačila na o 3 roky mladšiu krajanku Milliam Naktar Ebongon, 
debutujúcu v maratóne na jar v holandskom Enschede. Preteky mali veľmi rýchly začiatok,  
medzičas na polmaratóne 1:12:00 bol určite historicky doposiaľ najrýchlejší a i keď tempo 
v druhej  časti pretekov postupne opadlo, Milliam Ebongon si už prvenstvo nenechala vziať 
a zvíťazila v osobnom i traťovom rekorde časom 2:27:16. Sheila Jerotich na 2. mieste 
dobehla v čase 2:29:40 a tretia skončila Jemila Wortesa Shure výkonom 2:32:32. 
 
Obrovský ohlas mal výkon domáceho Tibora Sahajdu, ktorý si po roku v Košiciach opäť 
zlepšil osobný rekord. Svoje maximum z roku 2017 posunul výrazne časom 2:15:59, čo je 
najlepší výkon slovenského maratónca od roku 2004. Celkovo sa umiestnil na 6. mieste 
a získal tak i ďalší titul majstra Slovenska. U žien patril domáci titul Sylvii Sebestian (AŠK 
Skalica), ktorá prebehla cieľom v čase 3:01:39. V súťaži družstiev mužov sa víťazmi stali 
bežci TJ Obalservis Košice, pred BK hraj na tie nohy a AK Slávia TU Košice. Družstvá žien v 
rámci Majstrovstiev SR v maratóne neboli hodnotené. 
Celkovo sa domáceho šampionátu v maratóne zúčastnilo 91 mužov a 19 žien. 
 
Výsledky MMM 2018 

Maratón muži Maratón ženy 

1. CHOGE Raymond Kipchumba KEN 2:08:11 1. EBONGON Milliam Naktar KEN 2:27:16 

2. DESSIE Aychew Bantie ETH 2:08:15 2. JEROTICH Sheila KEN 2:29:40 

3. MENGISTU Shumet Akalnew ETH 2:08:50 3. SHURE Jemila Wortes ETH 2:32:32 

 
Medzinárodné postavenie MMM 
Popri svojom nespochybniteľnom postavení z pohľadu historických odkazov a súvislostí, 
dosahuje Medzinárodný maratón mieru výborné hodnotenie i na základe svojej aktuálnej 
športovej úrovne. IAAF hodnotila MMM podľa parametrov výsledkového skóre za rok 2018  
na 23. mieste svetového rebríčka, čo súčasne znamenalo 11. priečku medzi maratónskymi 
behmi v Európe. IAAF celkovo každoročne týmto skóre hodnotí temer 200 najkvalitnejších 
maratónskych behov na všetkých kontinentoch, čo je však iba zlomok všetkých pretekov, 
ktoré sa v tejto disciplíne počas roka na našej planéte organizujú. MMM v takomto hodnotení 
IAAF figuruje ako jediné maratónske preteky zo Slovenska. 
 

  IAAF RANKING 2018        

  
Maratón ( kombinovane výsledky Muži 
a Ženy) 

Krajina Skóre 
IAAF 
Label 

1 Dubai Standard Chartered Marathon UAE 10065 Gold 

2 Berlin Marathon GER 9935 Gold 

3 Valencia Marathon ESP 9895 Gold 
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4 Chicago Marathon USA 9872 Gold 

5 London Marathon GBR 9851 Gold 

6 Amsterdam Marathon NED 9840 Gold 

7 Tokyo Marathon JPN 9807 Gold 

8 Frankfurt Marathon GER 9749 Gold 

9 Paris Marathon FRA 9693 Gold 

10 Seoul Marathon KOR 9609 Gold 

11 New York Marathon USA 9594 Gold 

12 Hamburg Marathon GER 9588 None 

13 Ljubljana Marathon SLO 9581 Silver 

14 Toronto Waterfront Marathon CAN 9557 Gold 

15 Shanghai International Marathon CHN 9526 Gold 

16 Daegu Marathon KOR 9503 Silver 

17 Sevilla Marathon ESP 9466 Gold 

18 Praha Marathon CZE 9448 Gold 

19 Houston Marathon USA 9332 Gold 

20 Hengshui Lake Marathon CHN 9321 Silver 

21 Gold Coast Airport Marathon AUS 9293 Gold 

22 Istanbul Marathon TUR 9281 Gold 

23 Košice Peace Marathon SVK 9280 Silver 

* 23. miesto na svete; 11. miesto v Európe       
 

X. ZHODNOTENIE ČINNOSTI  

Maratónsky klub Košice za hodnotené obdobie vykonával činnosť v súlade so stanovami a  
uzneseniami Valného zhromaždenia zo dňa  12.12.2017.  
Popri aktivitách popísaných v tejto výročnej správe bola pozornosť a úsilie zamerané najmä 
na činnosti spojené s organizáciou 95. 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;  

- 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; 

- Ďalšie budovanie a prehlbovanie vzťahu s bežeckou komunitou cez viaceré podporné 
programy, z ktorých osobitnú formu a prezentáciu dostal aj v roku 2018 Diamantový 
klub MMM; 

- Maratónsky klub Košice svojou činnosťou v roku 2018 nezaznamenal žiadne 
negatívne vplyvy na životné prostredie, ani mimoriadne udalosti; 

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 
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v Košiciach v roku 2024. Už v roku 2020 si Maratónsky klub Košice bude pripomínať aj 30. 
výročie svojho založenia. 
 
Pokračovať v personálnom doplňovaní členskej základne MKK a OV MMM. 
 
Rozširovať počet vyškolených pracovníkov – športových odborníkov, v spolupráci 
s príslušnými komisiami SAZ a VsAZ.  
 
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 A VÝVOJI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY, O STAVE, V KTOROM SA 

NACHÁDZA A O VÝZNAMNÝCH RIZIKÁCH A NEISTOTÁCH, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ 

JEDNOTKA VYSTAVENÁ 

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. 
 
Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného 
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa : 
 
1/ dňa 07.06.2019 bol zaúčtovaný odpis pohľadávok k účtu 315/220 vo výške 353,00 € a to 
z dôvodu vylúčenia členov MKK, členovia MKK boli vylúčený v roku  2018 z dôvodu 
neplatenia členského,  
 
2/ dňa 07.06.2019 bolo zaúčtované zníženie záväzku na účte 379/201 v celkovej výške 
800,00€ oproti 428- Nevysporiadaný VH minulých rokov , ide o čiastku, ktorá bola 
zaúčtovaná v roku 2018 do nákladov za neobsadené kategórie polmaratón Seňa, MMM 
a opravu výšky odmien Prize Money, 
 
3/ dňa 07.06.2019 bola zaúčtovaná oprava VH minulých rokov o čiastku 6,47 € , o túto 
čiastku boli zaúčtované vyššie náklady na dobrovoľníkov – rozdiel vznikol z vyššej použitej 
sadzby pre dobrovoľníkov. 
 

XIII. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA A  

INFORMÁCIE O  TOM, ČI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V 

ZAHRANIČÍ.. 

Účtovná jednotka nemá výskum ani vývoj. 
Účtovná jednotka nemá žiadnu organizačnú zložku. 
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XIV. ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV  OBSIAHNUTÝCH V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

Stav a pohyb majetku , záväzkov a vlastného imania 

 Ukazovateľ účtovnej závierky Rok 2018 Rok 2017 
Rozdiel 

2018- 2017 

  € € € % 

 NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 38 947,07 31 313,71 7 633,36 24,38% 

   Dlhodobý nehmotný majetok  10 686,72 14 958,36 -4 271,64 -28,56% 

   Dlhodobý hmotný majetok 28 260,35 16 355,35 11 905,00 72,79% 

 OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 300 061,17 237 971,77 62 089,40 26,09% 

   Zásoby 12 214,97 14 323,64 -2 108,67 -14,72% 

    Krátkodobé pohľadávky 8 787,18 20 449,34 -11 662,16 -57,03% 

    Finančné účty 279 059,02 203 198,79 75 860,23 37,33% 

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1 484,20 481,22 1 002,98 208,42% 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  281 982,80 235 313,57 46 669,23 19,83% 

  Fondy tvorené zo zisku, z toho :  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 231 039,38 176 923,35 54 116,03 30,59% 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  46 669,23 54 116,03 -7 446,80 -13,76% 

CUDZIE ZDROJE SPOLU  33 795,64 15 643,06 18 152,58 116,04% 

  Rezervy 5 176,45 5 057,98 118,47 2,34% 

  Dlhodobé záväzky  1 889,10 1 888,80 0,30 0,00% 

   Krátkodobé záväzky  26 730,09 8 696,28 18 033,81 207,37% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 24 714,00 18 810,07 5 903,93 31,39% 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 340 492,44 269 766,70 70 725,74 26,22% 

 
Účtovná jednotka v bežnom období predala motorové vozidlo Škoda Roomster za cenu 
4.166,67 € bez DPH, ktorého obstarávacia cena bola 100,00 € a zostatková cena 90,00 €   
a zaradila umelecké dielo – busta Vojtecha Bukovského v obstarávacej cene 15.000,00 €. 
V roku 2018 oproti roku 2017 sa zvýšil stav finančných prostriedkov. Počas roka 2018 nebolo 
potrebné na pokrytie prevádzkových nákladov použiť cudzie zdroje. 
  
Oproti predchádzajúcemu obdobiu dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení klesol 
o 13,76 %. Oproti predchádzajúcemu roku boli v bežnom období v súlade so zákonom o 
dobrovoľníctve po prvý krát vyplatené odmeny dobrovoľníkom, materiálové vybavenie 
športovcov a organizátorov bolo vykázané v osobitných nákladoch. Koncom roka 2018 ostal 
väčší objem neuhradených záväzkov. Tie boli uhradené začiatkom roka 2019. 
 
Účtovná jednotka vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky, na zostavenie a audit 
účtovnej závierky.  
 
Medziročný nárast počtu účastníkov, ktorí zaplatili štartovné v bežnom roku a nezúčastnili sa 
MMM spôsobilo zvýšenie sumy presunutých príjmov zo štartovného do výnosov budúcich 
období. 
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XV. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU  

Opis tržby Položka výnosov 
Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Spolu 

Výnosy zo štartovného  
Štartovné na MMM, 
Minimaratón, Polmaratón 246 587,93   246 587,93 

Predaj služieb a Výnosy 
z nájmu majetku 

Poskytnutie práv, reklamné 
služby a za nájom zariadenia,      277 151,02 277 151,02 

Predaj tovaru 
Predaj kníh, mincí, tričiek, 
fotografií   8 702,09 8 702,09 

Tržby z predaja DNM a 
DHM 

Tržby z predaja dlhodobého 
hmotného majetku - MV   4 166,67  4 166,67 

Kurzové zisky a Ostatné 
výnosy 

Kurzové zisky, poplatky za 
prolongáciu štartu, poštovné + 
iné ostatné výnosy 2 743,82 34,54 2 778,36 

Členské príspevky Členské príspevky 675,00   675,00 

Výnosy z predaja  služieb, tovaru, z predaja DHM 
a ostatné výnosy vlastné zdroje spolu 

250 006,75 290 054,32 540 061,07 

Dotácie 
Dotácia Košický samosprávny 
kraj 4 100,00   4 100,00 

 

Krajská organizácia 
cestovného ruchu košice 
Región Turizmus 30 000,00   30 000,00 

  Dotácia mesto Košice 75 000,00   75 000,00 

 
Dotácia Ministerstvo školstva 
SR 60 000,00  60 000,00 

  
Dotácia Slovenský atletický 
zväz 1 000,00   1 000,00 

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 

Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 14 670,89   14 670,89 

Výnosy z dotácii a príspevky z podielu zaplatenej 
dane spolu 184 770,89  184 770,89 

Výnosy  spolu 434 777,64 290 054,32 724 831,96 

 

XVI. PREHĽAD O POBERATEĽOCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PREVYŠUJÚCICH V 

SÚČTE SUMU 5 000 € A ÚČEL POUŽITIA  PROSTRIEDKOV  

Meno, priezvisko, FO alebo názov PO Sídlo IČO Účel Štát 

GLOBAL SPORTS 
COMMUNICATION BV 

SNELLUSSTRAAT, NV 
NIJMEGEN  

Odmeny 

víťazom Holandsko 

VOLARE SPORTS ATHLEETES 
REPRESENTATIVE AND 
EVENTSUPPORT 

HOOFDSTRAAT AJ 
VOORHU I ZEN  

Odmeny 

víťazom Holandsko 

IKAIKA SPORTS s.r.o. Rybná , Praha 04976738 

Odmeny 

víťazom Česko 

Odmeny do 5 000 € spolu   

Odmeny 

víťazom Ostatní  

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

Materiál a 

služby Slovensko 

1. Kośická výstavná spoločnosť s.r.o. Gemerská 3, Košice 36595772 Služby Slovensko 
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XVII. 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 4 476,29 43 961,47 48 437,76 

Náklady na predaný tovar   8 467,22 8 467,22 

Opravy a údržba  1 175,60 57,10  1 232,70 

Cestovné  756,26 200,23  956,49 

Náklady na reprezentáciu 586,82  5 488,91 6 075,73 

Ostatné nakupované služby 42 689,16 167 151,55 209 840,71 

Mzdy, odmeny a zákonné sociálne náklady 37 071,23 37 821,63 74 892,86 

Poplatky  a dane 3 518,51 3 209,32 6 727,83 

Dary  60,90  60,90 

Odmeny športovcom            75 898,50       75 898,50  

Odmeny dobrovoľníkom 23 125,94  23 125,94 

Iné náklady na organizáciu MMM, oprávnené 
náklady na športovcov,   náklady na  dopingové 
skúšky a iné 212 131,84    212 131,84 

Odpisy  3 638,32 3 638,32  7 276,64 

Zostatková cena predaného DHM  90,00 90,00 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 300,00  1 300,00 

Spolu 406 368,47 270 146,65 676 515,12 

 

XVIII. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ - ZISKU ZA 

ROK 2018 

Vedenie  účtovnej jednotky navrhuje  prevod výsledku hospodárenia po zdanení za rok 2018 
- zisk vo výške 46 669,23 €  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 

XIX. PRÍLOHY 

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

Ing. Miroslav Šír Karpatská 3, Brno,CZE  45646333 Služby Slovensko 

eSolutions, s.r.o. Viedenská 7, Košice 36597767 
Materiál a 
služby Slovensko 

EVENT SERVICE,s.r.o.  K cintorínu 41, Žilina 50146211 Služby Slovensko 

Športhala , s.r.o. Pri Jazdiarni 1, Košice 45652023 Služby Slovensko 

AQUA PRO EUROPE, s.r.o. Pod Furčou 7, Košice 50146211 
Materiál a 
služby Slovensko 

Záchranná služba Košice Rastislavova 43, Košice 00606731 Služby Slovensko 

Ján Dvonč Košice  Mzdy Slovensko 

Bc. Miriam Kopcsayová Košice  Mzdy Slovensko 

Ing. Adriana Handzová Košice  Mzdy Slovensko 
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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 

Na základe rozhodnutia správnej rady MMK zo dňa 7.3.2018  došlo k zmene  jedného zo štatutárov . 

Štatutári Správna rada Dozorná rada  Štatutári Správna rada Dozorná rada  

Obdobie  od.08.03.2018 do dňa zostavenia účtovnej 
závierky 

Obdobie  od 1.1.2018 do 07.03.2018... 
 

Ing. Ján Sudzina 
predseda správnej 

rady 
Dr. Štefan Daňo 

Ing. Miroslav Orság 
predseda 

Ing. Ján 
Sudzina 

predseda 
správnej rady 

Dr. Štefan Daňo 
Ing. Miroslav Orság 

predseda 

Ján Dvonč 
podpredseda 
správnej rady 

Ján Dvonč Ing. Ján Bača 

Ing.Branislav 
Koniar 

podpredseda 
správnej rady 

Ján Dvonč Ing. Ján Bača 

  Ing. Jozef Klink Ing. Peter Hrmo  Ing. Jozef Klink Ing. Peter Hrmo 

  
Ing. Branislav 

Koniar 
  Ing. Branislav Koniar  

  
Ing. Ladislav 

Kucko 
  Ing. Ladislav Kucko  

  Marián Lukáč   Marián Lukáč  

  Ing. Ján Sudzina   Ing. Ján Sudzina  

 

(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, 
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• 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. 

    Opis podnikateľskej činnosti 

• prenájom tribúny 

•  poskytovanie reklamy počas konania MMM a 

•  predaj darčekových predmetov 
 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov  

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 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 

286  

 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

     Účtovná jednotka nemá vo 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 závierka bola zostavená za predpokladu že  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. 

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód neboli v priebehu bežného účtovného obdobia v účtovnej jednotke 
vykonané. 

 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: - obstarávacia cena 

    Drobný dlhodobý nehmotný majetok ktorého OC bola pod 2400 € bol vykázaný  na podsúvahovom účte 

b) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: - obstarávacia cena 

      Drobný dlhodobý hmotný majetok ktorého OC bola pod 1700 € bol vykázaný  na podsúvahovom účte. 

Umelecké predmety, umelecké diela,  ktoré boli obstarané kúpou  sú vykázané v dlhodobom majetku bez ohľadu na 
obstarávaciu hodnotu  

Ochranná známka a symboly MMM boli vykázané  na podsúvahovom účte  

c) zásoby obstarané kúpou: - obstarávacia cena, zásoby obstarané kúpou, - obstarávacou cenou 

Zásoby tovaru boli účtované  A spôsobom. Za  skladovaný tovar ako boli mince, tričká a knihy bola vedená skladová 
evidencia. 
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Neskladovaný materiál ako kancelárske potreby, tlačoviny ďalej vybavenie pretekárov, medaile, odznaky MMM a 
občerstvenie pretekárov, dodané priamo na trať a použité  pre pretekárov,  dobrovoľníkov a hostí  počas športových súťaží 
a sprievodných akcii, bol vykázaný v súlade so smernicou; bol účtovaný B spôsobom a to po odsúhlasení štatutárom,  bol 
zaúčtovaný v nákladoch. 

d) pohľadávky: - ocenenie  menovitou hodnotou, 

e) krátkodobý finančný majetok:  - účtovná jednotka vykazuje iba  finančné účty, ktoré  oceňuje menovitou hodnotou, 

f) časové rozlíšenie na strane aktív: - ocenenie vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti 
s účtovným obdobím, 

g) záväzky: -  ocenenie  menovitou hodnotou, 

h) rezervy – účtovná jednotka vytvorila  rezervy na nevyčerpané dovolenky, na zostavenie účtovnej závierky a na audit účtovnej 
závierky a ocenené boli podľa  predpokladaných nákladov 

i) časové rozlíšenie na strane aktív -  účtovná jednotka časovo rozlíšila náklady  vo výške, ktorá bola potrebná na dodržanie 
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

j) rozlíšenie na strane pasív - účtovná jednotka časovo rozlíšila výnosy budúcich období z prijatých platieb za štartovné ktoré 
bolo prolongované  do  ďalšieho účtovného  obdobia.  

 (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 6 rokov 25 % Rovnomerne 

1 Dopravné prostriedky  4 roky 25 % Rovnomerne 

 Tribúna   Odpísané 

 Umelecké zbierky   Neodpisujú sa 

     

 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.  

Účtovná jednotka nevlastnila majetok, ku 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. 

 

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 majetku 

 
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        
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Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
 25 640,00     25 640,00 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 

účtovného obdobia 
 10 681,64     10 681,64 

prírastky  4 271,64     4 271,64 

úbytky        

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
 14 953,28     14 953,28 

Opravné položky – 
stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

       

prírastky        

úbytky        

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
       

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 
 14 958,36     14 958,36 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 
 10 686,72     10 686,72 

 

b) prehľad o dlhodobom hmotnom majetku 

 
Poze
mky 

Umelecké 
diela 

a zbierky 

Stavb
y 

Samostatné 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľ
ské celky 
trvalých 
porastov 

Základn
é stádo 
a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytn
uté 

preddav
ky na 

dlhodob
ý 

hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - 

stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

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

prírastky  15 000,00         15 000,00 

úbytky     100,00      100,00 

presuny            

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 20 010,35  10 363,57 12 000,00      42 373,92 

Oprávky – 
stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

   10 363,57 755,00      11 118,57 
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prírastky     3 095,00      3 095,00 

úbytky     100,00      100,00 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

   10 363,57 3 750,00      14 113,57 

Opravné 
položky – 

stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

           

prírastky            

úbytky            

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

           

Zostatková hodnota 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 5 010,35   11 345,00      16 355,35 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

 20 010,35   8 250,00      28 260,35 

 

(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. 
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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 obchodného styku 

 60,00  18,00 

Krátkodobé pohľadávky daňové  6 563,74  20 161,04 

Ostatné pohľadávky 2 163,44  223,00  

Iné krátkodobé pohľadávky   47,30  

Pohľadávky spolu 2 163,44 6 623,74 270,30 20 179,04 

 

Daňové pohľadávky – 6 563,74 € vo výške  nadmerného odpočtu  DPH za  október až december 2018. 

(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 6563,74 20 449,34 

Pohľadávky po lehote splatnosti 2223,44  

Pohľadávky spolu 8 787,18 20 449,34 

 

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

Významné položky nákladov a príjmov 
budúcich období 

Bežného účtovného 
obdobia 

Bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
 

Náklady budúcich období-nakupované služby  
1 484,22 481,22 

 
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  
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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 

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy 1 102,90    1 102,90 

Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

176 923,35   54 116,03 

 
 

231 039,38 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

54 116,03 
46 669,23 

 

 -54 116,03 

 

46 669,23 

Spolu 235 313,57       46 669,23    281 982,80 

 

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

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 54 116,03 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  
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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 

54 116,03 

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 rezerv: 2019, 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie  
rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na 
konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Krátkodobé zákonné rezervy, z toho: 1 757,98 2 126,45 1 757,98  2 126,45 

na nevyčerpané dovolenky /ND/ 1 300,28 1 572,82 1 300,28  1 572,82 

na odvod poistného z ND 457,70 553,63 457,70  553,63 

Dlhodobé zákonné rezervy      

Zákonné rezervy spolu 1 757,98 2 126,45 1 757,98  2 126,45 

Krátkodobé ostatné rezervy, z toho: 3 300,00 3 050,00 3 300,00  3 050,00 

na audit 2 500,00 2 500,00 2 500,00  2 500,00 

na zostavenie účtovnej závierky  800,00 550,00 800,00  550,00 

Dlhodobé ostatné rezervy      
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Ostatné rezervy spolu 3 300,00 3 050,00 3 300,00  3 050,00 

Rezervy spolu 5 057,98 5 176,45 5 057,98  5 176,45 

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, 

 

Druh záväzkov 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Účet 325 - Ostatné záväzky 
celkom, z toho  

 
10 500,00  -210,00 10 290,00 

za vytvorenie výtvarného diela  10 500,00  -210,00 10 290,00 

Účet 379 - Iné záväzky celkom,  

     z toho : 

471,50 106 234,37 102 817,17 210,00 4 098,70 

za odmeny dobrovoľníkom  24 624,77 23 776,07  848,70 

za odmeny víťazom 471,50 76 370,00 73 801,50  3 040,00 

za umelecký fond    210,00 210,00 

za ostatné  5 239,60 5 239,60   

 

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 16 177,30 2 097,55 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

10 552,79 6 598,73 

Krátkodobé záväzky spolu 26 730,09 8 696,28 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  
jedného  do piatich  rokov  vrátane  

1 889,10 1 888,80 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 
päť rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu 1 889,10 1 888,80 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 28 619,19 10 585,08 

 

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 1 888,80 1 718,63 

Tvorba na ťarchu nákladov 395,68 170,17 
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Tvorba zo zisku   

Čerpanie 396,38  

Stav k poslednému dňu  účtovného 
obdobia 

1889,10 1 888,80 

f) 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. 

g) 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 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

štartovného Medzinárodného 
maratónu mieru 

 
  

 

štartovného Medzinárodného 

maratónu mieru hlavné 

disciplíny 

18 024,00 24 274,00 18 024,00 24 274,00 

štartovného Minimaratón 786,07 440,00 786,07 440,00 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

 
  

 

dlhodobého-majetku 
obstaraného z dotácie 

 
  

 

dlhodobého-majetku 
obstaraného z finančného daru 

 
  

 

dotácie zo štátneho rozpočtu 

alebo z prostriedkov Európskej 

únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného 
celku 

    

grantu 
    

podielu zaplatenej dane 
    

dlhodobého majetku 
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 
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Spolu 18 810,07 24 714,00 18 810,07 24 714,00 

 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu. 

        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 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 
obdobie 

  
Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Výnosy zo 
štartovného  

Štartovné na Medzinárodnom maratóne 
mieru, Minimaratón, Polmaratónoch 

246 587,93  227 911,02  

Predaj 
služieb 

Poskytnutie práv, za nájom zariadenia   
reklamné služby 

 277 151,02  302 288,58 

Predaj 
tovaru 

Predaj kníh, mincí, tričiek, suvenírov  8 702,09  13 562,33 

 

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

 

Položka výnosov Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Prijaté dary   

Ostatné výnosy, poplatky za prolongáciu štartu 
2 756,68 

 
2 216,84 

 

Inventarizačný prebytok   

Členské  675,00 775,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 14 670,89 15 387,44 

 

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

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu 

 Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Dotácia KSK 34 100,00 4 100,00 

Dotácia – Ministerstvo školstva SR 60 000,00  

Dotácia mesto Košice 75 000,00 70 000,00 

Dotácia SAZ 1 000,00 40 000,00 

Dotácie spolu 170 100,00 114 100,00 
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(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. 

Položka výnosov Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Kurzové zisky 21,68 45,22 

    z toho kurzové zisky k 31.12.: 
21,68 

 
 

 

(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 

Spotreba materiálu 4 476,29 43 961,47 48 437,76 

Predaný tovar   8 467,22 8 467,22 

Opravy a udržiavanie 1 175,60 57,10  1 232,70 

Cestovné  756,26 200,23  956,49 

Náklady na prezentáciu  586,82  5 488,91 6 075,73 

Ostatné služby celkom a z toho 42 689,16 167 151,55 209 840,71 

- na reklamnú činnosť  126 405,29 126 405,29 

Mzdové, zákonné sociálne i zdravotné 
poistenie, zákonné sociálne náklady 

37 071,23 37 821,63 74 892,86 

Poplatky  a dane 101,66 255,72 357,38 

Dary 
 

60,90  60,90 

Osobitné náklady celkom a z toho 311 156,28   311 156,28 

- odmeny športovcom 75 898,50  75 898,50 

- náhrady pre dobrovoľníkov 25 514,61  25 514,61 

- náklady na organizáciu MMM 117 102,31  117 102,31 

- oprávnené náklady na športovcov a 
iné 

88 499,56  88 499,56 

- náklady na dopingovú kontrolu 4 141,30  4 141,30 

Odpisy  3 638,32 3 638,32   7 276,64 

 

 

(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 14 670,89 

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. 
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Položka nákladov Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Kurzové straty celkom, z toho: 237,53 322,02 

- ku dňu zostavenia účtovnej závierky 0,81  

Bankové a notárske poplatky 4 989,11 4171,22 

 

(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 2 500,00 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

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. 

Položky drobného dlhodobého majetku, ktoré účtovná jednotka eviduje na podsúvahových účtoch . 

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Drobný hmotný majetok 34 823,38 1 744,81  36 568,19 

Ochranné známky  2 042,93  2 042,93 

 

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. 
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(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 napr. povinnosť z opčných obchodov, 
leasingových, nájomných, servisných, poistných, licenčných a podobných zmlúv.  

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. 

Účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku. 
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