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I. IDENTIFIKÁCIA MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (oficiálne skrátené meno MKK) 
 
Právna forma:    občianske združenie 
Sídlo:      Pri jazdiarni 1, P-O.Box F-24, 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 
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III. ORGÁNY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

 Bežné účtovné obdobie  

Štatutári Správna rada Dozorná rada 

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

Ján Dvonč – tajomník Ján Dvonč – podpredseda Správnej rady  Ing. Peter Hrmo 

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

  Ing. Branislav Koniar  

  Ing. Ladislav Kucko – do 3.6.2019   

  Marián Lukáč   

 Ing. Radovan Sidor – od 3.6.2019  

  Ing. Ján Sudzina - predseda Správnej rady   

 
V priebehu roka 2019 nastala zmena vo funkcii člena Správnej rady MKK.  
Ing. Ladislav Kucko sa na zasadnutí 28.5.2019 vzdal funkcie člena SR MKK. Následne, na zasadnutí SR MKK 
dňa 3.6.2019 prebehla kooptácia Ing. Radovana Sidora, ktorú v súlade so Stanovami MKK potvrdilo Valné 
zhromaždenie MKK dňa 18.6.2019. 
 
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; 

- 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; 
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- Prezident MKK predkladá materiály na rokovanie VZ MKK a SR MKK; 
- Prezident klubu má právo vytvoriť Sekretariát MKK ako pracovný orgán MKK; 

 
 
Pracovným orgánom MKK je Sekretariát Maratónskeho klubu  
Sekretariát MKK je tvorený tajomníkom MKK a osobami, ktoré majú vytvorený pracovno-právny vzťah voči 
MKK. V takomto prípade sú ich kompetencie a povinnosti okrem tohto organizačného poriadku definované aj 
v pracovnej zmluve a pracovnej náplni, ktorej obsah schvaľuje SR MKK.  
Na čele Sekretariátu MKK je tajomník MKK.  
Člen Sekretariátu MKK môže byť menovaný do Manažmentu MMM. 
 
Sekretariát MKK v roku 2019: 

Ján Dvonč  
Bc. Miriam Kopcsayová  
Ing. Adriana Handzová  
Dana Križovská – od 14.1.2019 do 31.12.2019 

 

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 2019 

Riaditeľ MMM  
Ing. Branislav Koniar 
 
Tajomník OV MMM 
Ján Dvonč 
 
Sekretariát MKK a kancelária MMM 
Bc. Miriam Kopcsayová 
Ing. Adriana Handzová 
 
Technicko – bezpečnostný úsek 
Ing. Jozef Klink  
Ing. Radovan Sidor 
 
Športovo – technický úsek 
Ing. Miroslav Orság 
Ing. Ladislav Kucko   
 
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 pozostáva z členov OV MMM v pozíciách vedúcich pracovných komisií alebo špecialistov 

pre určené 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. 
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Predsedovia komisií a členovia OV MMM 2019 
Karol Auer  
Elena Belicová 
Katarína Benková 
Ivan Benninghaus 
Peter Buc 
Marcel Bujňák 
Martin Daňo 
Peter Dvořák 
Andrea Filipová 
Viktor Fotul 
Silvia Hajdučeková 
Gustáv Halaša 
Silvia Hanusová 
Vladimír Hlivák 
Peter Hrmo 
Peter Ivančo 
Michal Jánošík 
Daniel Jurko 
Juraj Kalapoš 

Igor Klema 
Jozef Klink ml. 
Peter Kolcún 
Boris Kolenka 
Radka Kovaľ Mazáková 
Dana Križovská 
Rastislav Kuchta 
Branislav Labanc 
Jozef Lévay 
Marián Lukáč 
Anton Mačej 
Milan Matejovský 
Marek Meluch 
Ján Miglec 
Ľuboslav Mikula 
Marcel Nemec 
Peter Nickel 
Lukáš Novotný 
Peter Onuščák 

Martin Pankúch 
Milan Petričko 
Rastislav Plavčan 
Jozef Pohovej 
Andrea Pokorná 
Viliam Polák 
Karel Rakušan 
Radko Rakušan 
Emil Rusko 
Stanislav Stacho 
Ladislav Suchý 
Juraj Sýkora 
Luďek Šír 
Ľuboš Štrobl 
Mario Švec 
Peter Vajda 
Kristína Vajdová 
Karol Vojtaník 
Alena Zeleňáková

 

Štatistika zasadnutí orgánov MKK v roku 2019: 

Správna rada MKK 7 

Dozorná rada MKK 2 

Valné zhromaždenie MKK 1 

Manažment MMM 10 

OV MMM 9 

Pracovné porady komisií a úsekov 43 

Tlačové konferencie MKK a MMM 5 

 

IV. ZAKLADAJÚCE DOKUMENTY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

V roku 2019 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 2019 boli novelizované a prijaté nasledujúce predpisy a smernice MKK:  

1. Smernica o ochrane osobných údajov č. 01 – 2019 
2. Smernica o bezpečnostných incidentoch č. 02 – 2019 
3. Smernica o platení členských príspevkov č. 03 – 2019 
4. Smernica o smerovaní nákladov a výnosov č. 04 – 2019 
5. Smernica o platení štartovného č. 05 – 2019 
6. Smernica pre stanovenie režimov a uplatňovanie DPH č. 06 – 2019 

V. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Počet individuálnych členov: 133 
Počet kolektívnych členov: 1 
Unikátom je platná registrácia najstaršieho organizátora MMM, 96-ročného Františka Kapcára, 
narodeného v roku 1923. 

 
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 

https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/mk/stanovyMK.pdf


  

5 
 

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 
 
Rok 2019 
Ing. Gustáv Halaša, CSc. – čestný člen, organizátor  
 
Jubilujúci členovia MKK  
V tomto roku sme zagratulovali k vzácnym jubileám dvom osobnostiam, ktoré venovali maratónu 
a športovému dianiu v Košiciach desiatky rokov, Róbert Berenhaut svojimi zábermi cez objektív 
fotoaparátu a Gustáv Halaša svojim kultivovaným hlasovým prejavom cez komentátorský mikrofón.  
 
Pri príležitosti dní mesta Košice bol cenou primátora ocenený Ján Dvonč, tajomník Maratónskeho klubu 
Košice a dlhoročný člen Organizačného výboru MMM. 

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; 
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- 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 REALIZOVANÝCH PROJEKTOV A ČINNOSTÍ  MKK  
Maratónsky klub Košice aj v roku 2019 zabezpečoval svoje aktivity a úlohy zamerané najmä na 
organizovanie a podporu 96. 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.  
 
Súbor základných administratívnych a organizačných činnosti MKK 
 
V súlade so zameraním a hlavnými cieľmi MKK sú základné činnosti charakterizované ako súbor prác 
a postupov, ktoré vedú k príprave MMM a k realizácii ďalších samostatných projektov súvisiacich 
s činnosťou a zameraním MKK. Charakter a obsah týchto činnosti vychádza zo schválených koncepcií, 
manuálov a smerníc, ktorými sa MKK riadi. Medzi najzásadnejšie pravidelné a dlhodobé činnosti patrí 
najmä samotný administratívny chod inštitúcie MKK ako takej, ďalej príprava a práca s kľúčovými 
organizačnými manuálmi MMM, riadenie jednotlivých organizačných štruktúr, pracovných skupín 
a komisií, definovanie, sledovanie a vyhodnocovanie prijatých úloh, celoročný chod webovej stránky 
a registračných systémov MMM, rozsiahla marketingová činnosť vedúca k rastu záujmu o účasť na 
MMM a k zapojeniu partnerských inštitúcii k spoluorganizovaniu a podpore MMM, uzatváranie zmlúv, 
dohôd a spoluprác s právnickými a fyzickými osobami s cieľom komplexného zaistenia 
a zorganizovania každoročného Medzinárodného maratónu mieru, vytváranie podmienok a činnosti 
vedúce k zaisteniu primeranej športovej kvality MMM, činnosti smerované k výkonu práv a povinnosti 
spojených s členstvom MKK a MMM v domácich a medzinárodných športových združeniach 
a asociáciách a mnoho ďalších.  
 
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 2019 svoj 96. 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. Medzinárodný maratón mieru je podujatím, ktoré je oficiálne zaradené do kalendára 
World Athletics a AIMS. Tieto skutočnosti vymedzujú viacero dlhodobých vzťahov a aktivít.  
 
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 tieto základné dokumenty: 

• Koncept MMM 2019 

• Rozpočet MMM 2019 

• Propozície MMM 2019 

• Základná príručka MMM 2019 

• Plán práce OV MMM 2019 

 
Súčasťou MMM v roku 2019 boli okrem samotného maratónskeho behu aj tieto doplnkové 
disciplíny a súťaže: 
Medzinárodné preteky handbikerov na 20 km 
Polmaratón – preteky na trati dlhej 21,097 km 
Minimaratón – nesúťažný beh na trati dlhej 4,2 km 
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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 
 
Komunitné programy, kampane a aktivity viazané k MMM 2019  
Po stopách maratónskych legiend  
Neodmysliteľnou súčasťou MMM je projekt „Po stopách maratónskych legiend“, ktorý aj v tomto roku 
vyvrcholil finálovou juniorskou štafetou v nedeľu 6. októbra. Regionálne kvalifikačné kolá sa uskutočnili 
v okresoch Košického samosprávneho kraja v mesiacoch jún a september. Projekt bol tentoraz 
venovaný svetovej rekordérke a víťazke najväčších maratónov tejto planéty, Nórke Ingrid Kristiansen. 
Tá strávila ako hosť MMM v Košiciach celý maratónsky víkend a absolvovala množstvo stretnutí 
a sprievodných aktivít.  V nedeľu 6.10. si študenti stredných škôl z celého Košického samosprávneho 
kraja mohli posledný kilometer Juniorskej štafety zabehnúť spoločne práve s Ingrid Kristiansen, jednou 
z najlepších bežkýň svetovej histórie. V rámci tohto projektu prebehla aj „Super juniorská štafeta“, kde 
štartovali tri družstvá stredných škôl z okresov Michalovce, Rožňava, Košice – mesto, v štafete 4x1/4 
maratón. 

Juniorská štafeta (Ingrid Kristiansen) – kvalifikačné kolá: 

30.5.2019 Michalovce SOŠ obchodu a služieb 

21.6.2019 Humenné Gymnázium arm. gen. L. Svobodu  

24.6.2019 Trebišov Gymnázium v Trebišove 

25.6.2019 Rožňava Stredná zdravotnícka škola 

27.6.2018 Strážske SOŠ Strážske 

19.9.2019 Spišská Nová Ves Gymnázium SNV 

 
 
Charitatívne projekty MKK a MMM 
 
Bež so srdcom 
Aj v roku 2019 priniesol maratón v Košiciach všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do 
charitatívneho programu Bež so srdcom. Do programu prispievali už od marca účastníci MMM 
darovaním zvolenej sumy počas on-line registrácie. Výška týchto darov bola použitá v celom rozsahu 
na dobročinný a verejnoprospešný účel, čo znamená že podporené projekty a organizácie získali 100 
% zo sumy darovanej účastníkmi MMM 2019:  
 
Úsmev ako dar – 2 656,00 € (slovom: dvetisícšesťstopäťdesiatšesť eúr)  
Usmej sa na mňa – 2 095,00 € (slovom: dvetisícdeväťdesiatpäť eúr) 
Liga proti rakovine – 3 019,00 € (slovom: tritisícdevätnásť eúr) 
 
Zástupcovia MKK odovzdali Lige proti rakovine, pobočke v Košiciach dve špecializované pomôcky na 
zlepšenie kvality starostlivosti o onkologických pacientov. 
 
MKK sa uchádzal aj o 2% z daní pre charitatívne programy MMM. Takto získané zdroje boli využité na 
podporu športu mládeže, účasti hendikepovaných športovcov, na projekty Bež so srdcom a ďalšie 
aktivity dokresľujúce atmosféru maratónskeho sviatku v Košiciach. 
 
Sympózium AIMS v Aténach 
Medzinárodný maratón mieru je podujatím, ktoré je oficiálne zaradené do kalendára World Athletics 
a AIMS. Tieto skutočnosti vymedzujú viacero dlhodobých vzťahov a aktivít.  
V rámci AIMS sympózia v Aténach zástupcovia Maratónskeho klubu, organizátorov MMM a mesta 
Košice prevzali symbolický oheň na miestach pamätnej bitky v roku 490 pr.n.l., v blízkosti mestečka 
Maraton. Do Košíc doputuje v októbri 2020, aby sa rozhorel pri soche maratónskeho bežca, posla mieru. 
 
Jarné kampane MMM 
Aktívne kontakty a prezentácie boli počas roku 2019 realizované na maratónskych podujatiach 
v Krakove, Enschede, Budapešti, Viedni, Bratislave a Prahe. Košická Juniorská štafeta sa medzi 
českou finálovou konkurenciou nestratila a užila si jubilejný 25. ročník maratónu v stovežatej Prahe. 
Do Viedne sa vybrala výprava organizátorov MMM, ktorí tu nadobudli nové zaujímavé skúsenosti 
spojené s prípravou a zabezpečením bežeckého podujatia. 
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Košice opäť v programe Abbott Marathon Majors 
Od jesene 2018 je MMM zapojený do jedného z nových programov Asociácie Abott World Marathon 
Majors (AWMM), ktorá vznikla v roku 2006 na základe dohody šiestich veľkých maratónov v Tokiu, 
Bostone, Londýne, Berlíne, Chicagu a New Yorku. Program zastrešuje aj súťaže Abbott WMM Age 
Group s desiatkami behov na celom svete, na ktorých môžu hobby bežci zbierať body do globálneho 
rebríčka podľa jednotlivých vekových kategórií.  
Na MMM v roku 2019 nechýbal bežec, ktorého jeho súperi v tejto prestížnej svetovej sérii už iba ťažko 
napodobnia. Jánovi Hazuchovi sa podarilo niečo v skutku osobité. V rokoch 2013 – 2019 vyhral 
všetkých 6 pretekov seriálu  WMM a v sezóne 2018-2019 sa stal víťazom súťaže Abbott WMM Wanda 
Age Group v kategórii 75 – 79 rokov. Ten aj v Košiciach potvrdil svoju nevšednú výkonnosť a vo svojej 
vekovej kategórii tu zvíťazil už celkovo po 9. krát.  
 
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 2019 si štyria noví  členovia 
Diamantového klubu prevzali svoje certifikáty na spoločnom stretnutí  v sobotu 5. októbra a rozšírili tak 
celkový počet tohto prestížneho zoskupenia k 6.10.2019 na 56 bežcov.  
 
Peter Polák, člen MKK a jednotka v prestížnom Diamantovom klube MMM sa stal oceneným 
športovcom ankety ŠOK (Športová osobnosť Košíc)  v kategórii Masters.  V roku 2019 odbehol svoj 42. 
Medzinárodný maratón mieru. 
 
Aktuálny zoznam členov Diamantového klubu nájdete na:  
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 2019  
ponúknuté benefity a výhody odzrkadľujúce ich opakovanú účasť v  jednotlivých ročníkoch MMM. 
Aktuálny zoznam členov „Myslíme na verných“ nájdete na:  
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/verni/verni.pdf  
 
Women Friendly Marathon 
Aj v roku 2019 pokračoval dlhodobý projekt MMM Women Friendly Marathon. Jeho základným cieľom 
je popularizácia bežeckého športu v cieľovej skupine žien a snaha o primeranejšie zastúpenie žien 
v štartovom poli MMM. Súčasťou projektu bolo viac než 20 skupinových tréningov pod vedením 
kvalifikovaných trénerov a víkendový letný kemp WFM. V štatistických prehľadoch MMM sa aj vďaka 
tejto cielenej aktivite prejavuje každoročný nárast počtu žien v jednotlivých disciplínach MMM. V roku 
2019 toto zastúpenie dosiahlo 36,8% z pomedzi všetkých registrovaných účastníkov MMM. 
 
Atletika hrou 
Už v stredu 2.10. sa v novom skoršom termíne konala tradičná Atletika hrou, ktorej sa zúčastnilo 240 
športujúcich detí z košických základných škôl. Deti súťažili v atletických disciplínach, šprinty, 
prekážkové behy, beh cez rebríky, štafeta, vrhy, skoky a vytrvalostnom behu na 800 m. 

Chodí celá rodina 
Stretnutie s olympijským víťazom Matejom Tóthom v rámci programu Medzinárodného maratónu mieru 
pokračovalo aj v roku 2019. V programe Chodí celá rodina sme sa stretli s týmto výnimočným 
športovcom hneď niekoľkokrát. Jednak na trati samotného behu v nedeľu 6. októbra a taktiež na 
priateľskom stretnutí a spoločnej aktivite už v sobotu 5. októbra, kedy sa uskutočnila prechádzka 
centrom Košíc. Jej dĺžka bola necelé 4 kilometre a trasa viedla už tradične zeleným srdcom Košíc i 
historickým centrom, vrátane najdlhšej pešej zóny na Slovensku.  
 
 
 

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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Historický vlak do Turne 
Program maratónskeho týždňa zahájilo už v nedeľu 29.9. vypravenie historického vlaku do Turne nad 
Bodvou k miestu prvého štartu maratónu v Košiciach. Členovia MKK a organizátori MMM si na tomto 
stretnutí pripomenuli 95. výročie vzniku tradície maratónskeho behu v Košiciach. 

Maratónsky expres 
Kampaň a aktivita pripravená v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu vyvrcholia  počas 
maratónskeho víkendu, keď špeciálne vypravený vlak pod názvom Maratónsky expres  doviezol bežcov 
z celého Slovenska do Košíc. Cieľom aktivity bolo ponúknuť bežcom pohodlný a ekologický spôsob 
dopravy na MMM a zvýšiť  zastúpenie bežcov z Bratislavy a západného Slovenska na MMM 
v Košiciach. 
 
Expo MMM 
Neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je tradične maratónske EXPO. 
Návštevníkom ponúklo aj v roku 2019  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 2019 sa Pasta Party konala tradične v predvečer maratónu, teda v sobotu 5. októbra 
v priestoroch Hotelovej akadémie. 
 
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. Na trati MMM bolo 
umiestnených spolu 10 hudobných pódií, aby tak povzbudili bežcov a zabavili divákov. 
 
Cvakni si maratón 
V roku 2019 sa už jedenásty 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 súťaže „Cvakni si maratón 2019“: 
1. Miesto – Róbert Mihálik (foto "Pokora") 
2. Miesto – Martin Jesenský (foto „Bez zastávky“) 
3. Miesto - Michal Krajčík (foto „Rezkým skokom nad potokom“) 

Galériu fotiek nájdete na webovej stránke: 
https://www.faxcopypro.sk/fotosutaz/cvakni-si-maraton-2018  
 
Košický vodácky maratón ( KVM )  
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.  
Počet registrovaných účastníkov pri 65 plavidlách dosiahol v roku 2019 číslo 154. V hlavnej kategórii 
K1 muži zvíťazil Vladimír Olejár z Prešova a K1 ženy zvíťazila talentovaná Jana Franeková 
z kanoistického oddielu Kamidze Košice. 

https://www.faxcopypro.sk/fotosutaz/cvakni-si-maraton-2018
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MKK podporil v roku 2019 spoluprácu s KVM pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku príspevkom  na 
vydanie knižnej publikácie Maratón sa nielen beží... . Členovia MKK sa v mesiaci jún opäť stretli 
s organizátormi  na už tradičnej neformálne akcii s názvom Organizátori MMM splavujú Hornád.   
 
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.  

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, Tisza, Dvonč,  

• Príprava propozícií, termínovej listiny 

• MKK pripravil možnosť dopravy autobusom na podujatia VVCV 
 
Termínová listina VVCV 2019 

Dĺžka Dátum Roč. Názov Miesto (okres) 

16 km 3.3.2019 44. 
Zimný beh Olšavskou dolinou-
Memoriál Pavla Ruščáka Blažice (KS) 

15 km 24.3.2019 24. 
Sačurovská 15 – 13. memoriál 
Heleny Slukovej Sačurov (VT) 

10 km 30.3.2019 14. Laborecká 10 Strážske (MI) 

21,1 km 7.4.2019 37. Beh Hornádskou dolinou Kysak (KS) 

42,195 km 13.4.2019 16. 
Furčiansky maratón - Memoriál 
Štefana Semana Košice-Furča (KE) 

42,195 km 1.5.2019 35. Podvihorlatský maratón Michalovce (MI) 

21,1 km 12.5.2019 38. Stropkovská 20 Stropkov (SP) 

10 km 25.5.2019 4. Beh v Raji Dobšinská ľadová jaskyňa (RV) 

15,5 km 2.6.2019 31. Šebešská 15 Vyšná Šebastová (PO) 

10 km 7.7.2019 24. Bančanská 10 Banské (VT) 

31 km 14.7.2019 42. Malý štrbský maratón Štrba (PP) 

9,38 km 20.7.2019 20. Memoriál Jána Stilla Nová Lesná (PP) 

20 km 10.8.2019 21. Hámorská 20 Remetské Hámre (SO) 

10 km 24.8.2019 7. Harhovská 10 Spišský Hrhov (LE) 

21,1 km 14.9.2019 2. Prešov Half Marathon Prešov (PO) 

42,195 km 6.10.2019 96. Medzinárodný maratón mieru Košice (KE) 

     

NÁHRADNÉ PRETEKY 

22,8 km 1.9.2019 14. 
20 mierových km okolo Spišského 
hradu Spišské Podhradie (SN) 

10 km 20.10.2019 39. Žipovská 10 Nižný Žipov (TV) 

 
Celkový počet bežcov  Muži Ženy Počet podujatí 

2472 2027 445 16 

 
Víťazmi seriálu VVCV sa za rok 2019 stali: 

- V kategórii mužov Marek Mockovčiak (TJ Obalservis Košice) 
- V kategórii žien Mahuliena Krištanová (CODE2B Košice) 
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VIII. ŠTATISTIKA MMM 2019 

Disciplína / Discipline Kategória              Registrovaní  Prezentovaní  Dobehli              DNF DNS DQ 

Maratón – Muži - Kategórie M 781 579 537 31 11  

  M40 627 507 479 22 6  

  M50 265 222 210 5 7  

  M60 82 72 64 5 3  

  M70 16 16 12 2 2  

Maratón - Muži Spolu    1771 1396 1302 65 29 0 

Maratón – Ženy - Kategórie Z 156 115 109 1 5  

  Z40  106 90 84 6   

  Z50  36 26 25  1  

  Z60  6 4 4    

  Z70  1 1 1    

Maratón - Ženy Spolu   305 236 223 7 6 0 

Maratón - Spolu    2076 1632 1525 72 35 0 

Polmaratón – Muži - Kategórie M 1963 1544 1451 4 89  

  M40 1050 853 812 5 36  

  M50 339 290 272 2 16  

  M60 143 125 115 2 8  

  M70 34 29 28  1  

PM - Muži spolu   3529 2841 2678 13 150 0 

Polmaratón – Ženy - Kategórie Z  939 727 675 1 51  

  Z40  456 381 357 1 23  

  Z50  115 90 83 1 6  

  Z60  21 17 17    

  Z70        

PM - Ženy Spolu    1531 1215 1132 3 80 0 

Polmaratón - spolu  5060 4056 3810 16 230 0 

Štafeta 4 x 1/4  Muži 802 686 668  18  

  Ženy 540 446 440  1  

  Spolu 1342 1132 1108 0 19 0 

Inline 20 km  Muži  221 190 162  28  

  Ženy 108 90 69  21  

  Spolu 329 280 231 0 49 0 

Handbike  Muži 17 16 16    

  Ženy 4 4 2  2  

  Spolu 21 20 18 0 2 0 

Vozičkári  Muži 1 1 1    

  Ženy 0      

  Spolu 1 1 1 0 0 0 

Minimaratón  Muži 2128 1983 1983    

  Ženy 2158 2002 2002    

  Spolu 4286 4055 4055 0 0 0 

Juniorská štafeta  Spolu 700 679 679       

Detská atletika  Spolu 240 210 210       

Vybehaj to s Matejom  Spolu 487 487 487       

Spolu    14542 12552 12124 88 335 0 
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IX. PRIEBEH A ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY MMM  
V Košiciach v prvú októbrovú nedeľu vyvrcholil 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa 
konal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. V roku 2019 opäť získal 
prestížne ocenenie, keď mu za dosiahnuté športové výsledky a komplexnú organizáciu podujatia bola 
udelená známka kvality v podobe IAAF Silver Label a je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku 
s takouto klasifikáciou a so zaradením do kalendára IAAF. Podujatie je okrem toho podľa rebríčka 
European Athletics hodnotené v najvyššej kategórii 5 Star Quality Road Race a do príprav v roku 2019 
vstupovalo ako 11. najkvalitnejší maratón v Európe uplynulej sezóny podľa parametrov Result Score 
IAAF. Súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v roku 2019 boli Majstrovstvá Slovenska v maratóne 
mužov a žien, jednotlivcov a družstiev.   

 
Etapa príprav. 
Zabezpečenie a zorganizovanie Medzinárodného maratónu mieru vychádzalo aj v roku 2019 zo 
schváleného konceptu a rozpočtu podujatia. Východiskami sa stali hodnotiace správy jednotlivých 
úsekov, prieskum spokojnosti účastníkov MMM 2018 a nastavenie cieľov a zmien pre 96. ročník 
Medzinárodného maratónu mieru. 
 
V technicko organizačnej oblasti sa kľúčovými témami stali optimalizácia v logistických operáciách, 
zaistenie zvýšených počtov prvkov mobilného bezpečnostného a sanitárneho vybavenia, zmeny 
v organizácii činnosti občerstvovacich staníc, vývoj a výroba nových prvkov navigačných systémov, 
zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti trate podujatia inštaláciou mimoúrovňových nadchodov a množstvo 
ďalších opatrení. 
 
V marketingovej oblasti sa komunikačné kampane a prezentácie začali postupne intenzívnejšie 
nasadzovať od marca 2019 a boli zamerané na zvýšenie záujmu bežcov z celého sveta k účasti na 
maratóne v Košiciach. Postupne boli realizované aktívne prezentácie v Bratislave, Prahe, Krakove, 
Charkove a Viedni a intenzívne kampane na sociálnych sieťach a cez ďalšie kanály digitálneho 
marketingu.  Tieto činnosti v spojení s dlhodobým rastom prestíže MMM viedli k stúpajúcemu záujmu 
o účasť, v každom zo sledovaných období boli postupne prekonávané počty účastníkov z roku 2018 až 
do naplnenia cieľových stavov viac než 14 500 športovcov zo 61 krajín. 
Medzinárodný maratón mieru 2019 bol sprevádzaný silným mediálnym záujmom s viac ako 40 000 
zmienkami v rôznych mediatypoch počas roku 2019, mnohými publicistickými výstupmi a priamym 
televíznym prenosom na Jednotke RTVS. Podľa zverejnených štatistík dosiahol uvedený prenos 
nadštandardnú sledovanosť, keď si aspoň časť vysielania  pozrelo 450 000 divákov na celom 
Slovensku. 
 
Zaistenie primeranej športovej kvality podujatia bolo jedným z hlavných cieľov organizátorov MMM aj 
v roku 2019. Vychádzajúc z podmienok stanovených v kritériách pre preteky IAAF Silver Label bolo 
potrebné zaistiť minimálne po 6 pretekárov s týmto strieborným statusom pre obe kategórie mužov 
i žien. V konečnom štartovom poli sa objavilo 25 pretekárov s priznaným postavením Elite, z toho 8 
vlastnilo Gold Label, 6 Silver Label a ďalší spĺňali výkonnostné kritéria konkurencieschopnosti  podľa 
výsledkov z jarnej časti sezóny 2019. Na podporu domácich atlétov vypísali organizátori aj v roku 2019 
osobitné finančné bonusy a pripravili podmienky pre kvalitné súťaže v rámci majstrovstiev Slovenska 
v maratónskom behu. 
 
Z pohľadu nasadenia ľudských zdrojov zaznamenal Medzinárodný maratón mieru počas samotného 
dňa hlavných pretekov v nedeľu 6. októbra činnosť 1490 osôb zaradených do 4 hlavných úsekov 
organizačného zabezpečenia MMM. Popri výkone činnosti bezpečnostných a záchranárskych  zložiek 
to boli stovky usporiadateľov a dobrovoľníkov zastrešených koordinačnou činnosťou 50 členného 
organizačného výboru MMM. Samotnú finálnu podobu príprav ovplyvnilo v roku 2019 do istej miery 
počasie sprevádzané dažďom a vetrom a tak bol 96. ročník MMM evidovaný ako jeden 
z najchladnejších od roku 2000. 
 
Priebeh pretekov  
Na štart jednotlivých disciplín sa postupne postavilo viac ako 14 500 športovcov a pre tých, ktorí súťažili 
v samotnú nedeľu 6. októbra boli podmienky čiastočne sťažené i nízkou pocitovou teplotou vyvolanou 
pomerne silným nárazovým vetrom.  
V pretekoch mužov sa v ich prvej časti precízne dodržiavala dohodnutá taktika pri zdolávaní jednotlivých 
meraných úsekov, postupne však i z dôvodu zmieneného veterného počasia začalo dochádzať ku 
kolísaniu tempa a dosiahnutých medzičasov. Aj na obrátke do druhého kola sa na čele držala početná 
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10 členná skupina, ktorá sa začala postupne od 24 kilometra zmenšovať. Na 32. kilometri ostala v čele 
trojica Kipsambu, Tsegay a Mengistu, pričom v závere mal najviac síl práve Keňan Hillary Kibiwott 
Kipsambu, ktorý napokon zvíťazil v čase 2:09:33. Druhý dobehol do cieľa Etiópčan Shumet Akalnew 
Mengistu v čase 2:10:51 a po tretie miesto si dobehol Tsegay Tuemay Weldlibanos z Eritrey v čase 
2:11:02. 
 
Pokiaľ ide o preteky žien, tu sa krátko po štarte na čele usadila trojica afrických bežkýň a tá i napriek 
pomerne silnému vetru dokázala v spolupráci so svojimi vodičmi udržať dohodnuté tempo tak v prvej 
polovici trate  a v podaní neskoršej  víťazky i po obrátke do druhého kola.  
To bolo základným predpokladom toho, že sa v tejto kategórii napokon zrodil výborný traťový rekord, 
ktorého novou držiteľkou sa stala časom 2:26:01 Etiópčanka Sichala Kumeshi Deressa. Druhá dobehla 
do cieľa Keňanka Chemtai Rionotukei v čase 2:33:27 a na treťom mieste skončila ďalšia Keňanka Joan 
Jepchirchir Kigen s časom 2:34:05. Na ďalších dvoch miestach sa umiestnili Petra Pástorová (CZE, 
2:47:33) a Lucia Vlčáková (SVK, 2:49:19). 
 
Najlepším Slovákom v cieli bol 28-ročný Košičan Tibor Sahajda, ktorý si časom 2:15:25 výrazne zlepšil 
osobný rekord, obsadil celkové siedme miesto a získal tak svoj ďalší  titul majstra Slovenska tentokrát 
v drese klubu Bratislavský maratón.  Majsterkou Slovenska sa stala už zmienená Lucia Vlčáková (ŠK 
Dukla Banská Bystrica. V súťaži družstiev mužov sa víťazmi stali bežci TJ Obalservis Košice pred ŠK 
Atléti BS Banská Štiavnica a AK Veterán Bratislava. Družstvá žien v rámci Majstrovstiev SR v maratóne 
neboli hodnotené. 
Celkovo sa Majstrovstiev SR v maratóne zúčastnilo 95 mužov a 25 žien. 

 
Výsledky MMM 2019 

Maratón muži Maratón ženy 

1. KIPSAMBU Hillary Kibiwot KEN 2:09:33 1. DERESSA Kumeshi Sichala ETH 2:26:01 

2. MENGISTU Shumet Akalnew ETH 2:10:51 2. RIONOTUKEI Chemtai KEN 2:33:27 

3. WELDLIBANOS Tsegay Tuemay ETH 2:11:02 3. KIGEN Joan Jepchirchir KEN 2:34:05 

 
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. World 
Athletics hodnotila MMM podľa parametrov výsledkového skóre za rok 2019  na 23. mieste európskeho 
rebríčka. 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 WA figuruje ako jediné maratónske preteky 
zo Slovenska. Kontinuálny nárast medzinárodnej konkurencie v kombinácii s nepriaznivými dopadmi 
počasia počas pretekov v Košiciach v roku 2019 spôsobili nižšie umiestnenie MMM v tomto rebríčku pri 
porovnaní s rokom 2018. 
 
  WORLD ATHLETICS RANKING 2019 / EURÓPA     

  Maratón (kombinované výsledky Muži a Ženy) Krajina Skóre 

1 London Marathon GBR 11043 

2 Berlin Marathon GER 10298 

3 Valencia Marathon  ESP 10206 

4 Amsterdam Marathon NED 10031 

5 Frankfurt Marathon GBR 9888 

6 Rotterdam Marathon NED 9873 

7 Prague Marahton CZE 9807 

8 Paris Marathon GER 9755 

9 Ljubljana Marathon FRA 9746 

10 Barcelona Marathon ESP 9655 

11 Sevilla Marathon ESP 9651 

12 Vienna City Marathon AUT 9551 

13 Lisboa Marathon POR 9545 

14 Hamburg Marathon GER 9469 

15 Roma Marathon ITA 9339 

16 Madrid Marathon ESP 9321 

17 Milano Marathon ITA 9304 

18 Eindhoven Marathon NED 9237 

19 Hannover Marathon GER 9207 
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20 Warsow Marahton POL 9201 

21 Dublin Marathon IRL 9139 

22 Geneva Marathon SUI 9087 

23 Košice Peace Marathon SVK 9082 
 

X. ZHODNOTENIE ČINNOSTI  

Maratónsky klub Košice za hodnotené obdobie vykonával činnosť v súlade so stanovami a  uzneseniami 
Valného zhromaždenia zo dňa  20.12.2018.  
Popri aktivitách popísaných v tejto výročnej správe bola pozornosť a úsilie zamerané najmä na činnosti 
spojené s organizáciou 96. 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 2019 Diamantový klub MMM; 
- Maratónsky klub Košice svojou činnosťou v roku 2019 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 v Košiciach. Už v roku 2020 si 
Maratónsky klub Košice bude pripomínať aj 30. výročie svojho založenia. 
Ďalšie napredovanie a dlhodobá udržateľnosť kľúčového 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 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.  

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

 
Táto výročná správa je predkladaná v období, kedy sa už v plnej miere prejavujú celospoločenské 
dopady pandémie Covid 19. Z pohľadu budúceho vývoja je preto možné konštatovať, že práve táto 
krízová situácia môže veľmi nepriaznivo ovplyvniť ďalší vývoj a napredovanie Medzinárodného 
maratónu mieru. Ide najmä o hrozbu obmedzenia finančných príjmov  zo všetkých relevantných zdrojov 
akými sú sponzoring, dotácie a príjem zo štartovného. Na preklenutie tejto situácie bude nutné vynaložiť 
mimoriadne úsilie a konsolidovať všetky vnútorné i vonkajšie vzťahy tak, ako je to uvedené vyššie.  
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MKK mal k 1.1.2020 na bankových účtoch rezervu 297 tis €. To znamená, že má dostatok vlastných 
finančných prostriedkov na pokrytie splatných záväzkov z roku 2019 a na pokrytie bežných režijných 
výdavkov. Podľa predbežného odhadu a priebežného účtovného stavu nákladov bežné režijné náklady 
predstavujú čiastku 10 000 €. 

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

INFORMÁCIE O  TOM, ČI ÚČTOVNÁ JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÚ ZLOŽKU V 

ZAHRANIČÍ. 

MKK nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
MKK nerealizuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Z uvedeného dôvodu nie je náplň pre účtovanie 
nákladov s tým súvisiacich. 

 

XIV. ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV  OBSIAHNUTÝCH V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

Maratónsky klub Košice/ďalej MKK/ vedie podvojné účtovníctvo v súlade s postupmi účtovania 
a účtovnou osnovou pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v 
znení opatrenia MF/24342/2007-74 a v súlade so  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov.  

Činnosť MKK a vykazovanie je v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Účtovná závierka MKK je zostavená v súlade s § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).  

Účtovná závierka MKK poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
účtovníctva a o činnosti a finančnej situácii MKK. 

MKK vykonáva hlavnú činnosť a vedľajšiu t. j. podnikateľskú činnosť, na základe uvedeného výnosy 
a náklady vo Výkaze ziskov a strát sú vykazované osobitne za hlavnú nezdaňovanú a zdaňovanú 
(podnikateľskú) a potom spolu. 

Vo Výkaze ziskov a strát  za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 MKK vykázal: 

celkové výnosy v čiastke 815 955,71 € , z toho výnosy z hlavnej činnosti 479 980,74 € a zo zdaňovanej 
činnosti vo výške 335 974,97 €. 

Celkové náklady pred zdanením v čiastke 828 226,78 €, z toho náklady na hlavnú nezdaňovanú činnosť 
507 514,37 € a na zdaňovanú činnosť pred zdanením vo výške 320 712,41 €. 

MKK dosiahol výsledok hospodárenia pred zdanením stratu vo výške – 12 271,07 € a po zdanení - 
stratu - 12 804,73 €, z toho stratu  z hlavnej činnosti - 27 533,63 € a zisk zo zdaňovanej činnosti vo 
výške 14 728,90 €. 

Daň z príjmov za rok 2019 je vo výške 533,66 €.  

Stav a pohyb majetku , záväzkov a vlastného imania 

 Ukazovateľ účtovnej závierky Rok 2019 Rok 2018 
Rozdiel 

2019- 2018 

  € € € % 

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 19 510,43 38 947,07 -19 436,64 -49,91% 

  Dlhodobý nehmotný majetok  6 415,08 10 686,72 -4 271,64 -39,97% 

  Dlhodobý hmotný majetok 13 095,35 28 260,35 -15 165,00 -53,66% 

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 313 749,93 300 061,17 13 688,76 4,56% 

  Zásoby 10 843,32 12 214,97 -1 371,65 -11,23% 

  Krátkodobé pohľadávky 4 346,31 8 787,18 -4 440,87 -50,54% 

  Finančné účty 298 560,30 279 059,02 19 501,28 6,99% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1 679,29 1 484,20 195,09 13,14% 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  269 178,07 281 982,80 -12 804,73 -4,54% 

  Fondy tvorené zo zisku, z toho:  4 274,19 4 274,19 0,00 0,00% 
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  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 

277 708,61 231 039,38 46 669,23 20,20% 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  -12 804,73 46 669,23 -59 473,96 -127,44% 

CUDZIE ZDROJE SPOLU  34 881,58 33 795,64 1 085,94 3,21% 

 Rezervy 8 722,91 5 176,45 3 546,46 68,51% 

 Dlhodobé záväzky  1 903,58 1 889,10 14,48 0,77% 

 Krátkodobé záväzky  24 255,09 26 730,09 -2 475,00 -9,26% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 30 880,00 24 714,00 6 166,00 24,95% 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE 
SPOLU 

334 939,65 340 492,44 -5 552,79 -1,63% 

 
Hodnota neobežného majetku poklesla z dôvodu zníženia netto hodnoty neobežného majetku a to 
o odpisy a o dar umeleckého diela busty Vojtecha Bukovského v obstarávacej cene 15 000,00 € 
mestu Košice. 
 
Hodnota obežného majetku mierne vzrástla najmä  z dôvodu vyššieho zostatku finančných 
prostriedkov na bankových účtoch. Účtovná jednotka tak ku koncu roka vlastnila dostatok finančných 
prostriedkov, aby bola schopná splatiť záväzky na pokrytie bežných režijných výdavkov pre budúci 
rok.  
 
Hodnota vlastných zdrojov krytia majetku poklesla z dôvodu dosiahnutia záporného výsledku 
hospodárenia za bežné účtovné obdobie. 
 
Účtovná jednotka vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky, na zostavenie a audit účtovnej závierky.  
 
Medziročný nárast počtu účastníkov, ktorí zaplatili štartovné v bežnom roku a presunuli si toto štartovné 
na MMM na ďalší rok, spôsobilo zvýšenie výnosov budúcich období. 
 

XV. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU  

Opis tržby Položka výnosov 
Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Spolu 

Výnosy zo štartovného  
Štartovné na MMM, Minimaratón, 
poplatky za prolongáciu štartu 

332 568,53   332 568,53 

Predaj služieb a Výnosy z nájmu 
majetku 

Poskytnutie práv, reklamné 
služby a za nájom zariadenia 

  323 125,10 323 125,10 

Predaj tovaru 
Predaj kníh, mincí, tričiek, 
fotografií 

  12 570,20 12 570,20 

Odpísané záväzky 
Iné ostatné výnosy neoprávnený 
záväzok z r. 2018 

806,47  806,47 

Kurzové zisky a Ostatné výnosy 
Iné ostatné výnosy poistné 
plnenie, preplatok z poistenia 
a iné nevýznamné výnosy 

232,59 279,67 512,26 

Členské príspevky Členské príspevky 635,00   635,00 

Výnosy zo štartovného, z predaja  služieb, tovaru a ostatné výnosy 
spolu 
  

334 242,59 335 974,97 670 217,56 

Dotácie 
Dotácia Košický samosprávny 
kraj 

4 100,00   4 100,00 

  Dotácia mesto Košice 75 000,00   75 000,00 

  Dotácia Ministerstvo školstva SR 30 000,00   30 000,00 

  Dotácia Slovenský atletický zväz 31 000,00   31 000,00 

Prijaté príspevky od iných 
organizácií 

Príspevok od spoločností  
LB MINERALS SK, s.r.o., 
Východoslovenská energetika 

3 000,00   3 000,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 
Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 

2 638,15   2 638,15 

Spolu výnosy z dotácii, príspevky z podielu zaplatenej dane a od 
iných organizácií  

145 738,15 
  

145 738,15 
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Výnosy spolu   479 980,74 335 974,97 815 955,71 

 

XVI. PREHĽAD O POBERATEĽOCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PREVYŠUJÚCICH V   

SÚČTE SUMU 5 000 € A ÚČEL POUŽITIA  PROSTRIEDKOV  

Meno, priezvisko, FO alebo názov 
PO 

Sídlo IČO/VAT Účel Štát 

Global Sports Communication BV 
Snelliusstraat 10, NV 
Nijmegen 

804384794B01 Odmeny víťazom Holandsko 

MALCOLM ANDERSON 
BRUNTSFIELD  
GARDENS 

 Odmeny víťazom 
Spojené 
kráľovstvo 
GB 

FLYING SPORTS CONSULTING GRAY AVE  Odmeny véťazom KANADA 

Volare Sports Athletes 
Representative and Event  Support 

Hoofdstraat 90-G,  
Voortzhuizen 

 Odmeny víťazom Holandsko 

Progress  Promotion Košice s.r.o  Vrátna 6, Košice 31674437 Materiál a služby Slovensko 

FINEXPERT, s.r.o. Tolstého 2, Košice 36583588 Služby Slovensko 

1. Košická výstavná spoločnosť s.r.o. Gemerská 3, Košice 36595772 Služby Slovensko 

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

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

Potraviny FRESH s.r.o. Textilná 1, Košice 45601739 Materiál Slovensko 

Norisson s.r.o. Beniakova 15, Košice 45879613 Služby Slovensko 

Verbau s.r.o. Komenského 65, Košice 47924012 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 50886771 Materiál a služby Slovensko 

Záchranná služba Košice Rastislavova 43, Košice 606731 Služby Slovensko 

Ján Dvonč Košice   Personálne náklady Slovensko 

Bc. Miriam Kopcsayová Košice   Personálne náklady Slovensko 

Ing. Adriana Handzová Košice   Personálne náklady Slovensko 

 
 
 
 

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 (režijný materiál, KHM, kancelárske 
potreby, materiál MV, PHM, reklamné predmety, materiál 
reprezentácia, odborná literatúra a tlač...)   

4 339,80 102 249,87 106 589,67 

Náklady na energie 350,00   350,00 

Náklady na predaný tovar   11 239,91 11 239,91 

Opravy a údržba  1 020,99 850,84 1 871,83 

Cestovné  1 563,47   1 563,47 

Náklady na reprezentáciu 1 138,81 6 667,69 7 806,50 

Ostatné nakupované služby (reklamné a náklady na 
propagáciu, prenájmy skladov a administratívnych 
priestorov, tlačiarní, fotoslužby, internet, telefón, ubytovanie, 
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd, softvérové 
a programovacie služby a iné služby) 

30 151,88 139 728,03 169 879,91 

Mzdy, odmeny a zákonné sociálne náklady 42 133,37 42 133,54 84 266,91 

Poplatky, dane, ostatné pokuty a penále 107,47 222,48 329,95 

Odpísané pohľadávky 388,00   388,00 

Kurzové straty 354,91 0,11 355,02 

Dary 16 376,33 559,60 16 935,93 

Odmeny športovcom 77 552,00  77 552,00 
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Odmeny dobrovoľníkom 13 560,99   13 560,99 

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

307 280,17 10 340,87 317 621,04 

Iné ostatné náklady 3 541,23 2 988,65 6 529,88 

Odpisy  3 730,82 3 730,82 7 461,64 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1 285,98   1 285,98 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 2 638,15   2 638,15 

Náklady spolu 507 514,37 320 712,41 828 226,78 
 

XVIII. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ ZA ROK 2019 

MKK dosiahol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 pred zdanením 

stratu vo výške - 12 271,07 € a po zdanení  stratu vo výške - 12 804,73€ . 

Po schválení účtovnej závierky , bude výsledok hospodárenia  za rok 2019 - účtovná strata  zaúčtovaná 

v zmysle platných právnych úprav ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

XIX. PRÍLOHY 

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

 
 
 

















































 


