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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  

  Marián Lukáč   

 Ing. Radovan Sidor   

  Ing. Ján Sudzina - predseda Správnej rady   

 
 
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; 
- Prezident MKK predkladá materiály na rokovanie VZ MKK a SR MKK; 
- Prezident klubu má právo vytvoriť Sekretariát MKK ako pracovný orgán MKK. 
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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 2020: 

Ján Dvonč  
Bc. Miriam Kopcsayová  
Ing. Adriana Handzová  
Dana Križovská – od 1.1.2020 do 31.3.2020 

 

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 2020 

Riaditeľ MMM  
Ing. Branislav Koniar 
 
Tajomník MKK a 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 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 2020 
Karol Auer  
Elena Belicová 
Ivan Benninghaus 
Peter Buc 
Marcel Bujňák 
Martin Daňo 
Peter Dvořák 
Andrea Filipová 
Viktor Fotul 
Monika Gulášová 
Silvia Hajdučeková 
Silvia Hanusová 
Peter Hrmo 
Peter Ivančo 
Michal Janošík 
Pavol Jarčuška 
Alfonz Juck 
Daniel Jurko 
Juraj Kalapoš 
Martin Klebaško 

Igor Klema 
Jozef Klink ml. 
Peter Kolcún 
Boris Kolenka 
Radka Kovaľ Mazáková 
Dana Križovská 
Ladislav Kručanica 
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 
Stanislav Stacho 
Ladislav Suchý 
Juraj Sýkora 
Luďek Šír 
Ľuboš Štrobl 
Mário Švec 
Peter Vajda 
Kristína Vajdová 
Karol Vojtaník 
Alena Zeleňáková

 

Štatistika zasadnutí orgánov MKK v roku 2020: 

Správna rada MKK 6 

Dozorná rada MKK 1 

Valné zhromaždenie MKK 0 

Manažment MMM 10 

OV MMM 9 

Pracovné porady sekretariát, komisie a úseky MMM 72 

Tlačové konferencie MKK a MMM 4 

 

IV. ZAKLADAJÚCE DOKUMENTY MARATÓNSKEHO KLUBU KOŠICE 

V roku 2020 neboli vykonané žiadne zmeny v zakladajúcich dokumentoch MKK – Stanovách. 
Aktuálne znenie Stanov Maratónskeho klubu Košice, ktoré boli schválené na Valnom zhromaždení MKK 
konanom per rollam dňa 21.1.2021 a zaevidované na Ministerstve vnútra SR 8.3.2021 pod číslom 
VVS/1-900/90-194-7, je možné nájsť na webovom sídle Maratónskeho klubu Košice:  
https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/MKK/Stanovy_MKK_2021.pdf  

 
V roku 2020 boli novelizované a prijaté nasledujúce predpisy a smernice MKK:  

1. Smernica o platení členských príspevkov č. 03 – 2019 – novelizovaná dňa 10.2.2020 

V. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Počet individuálnych členov: 125 
Počet kolektívnych členov: 1 
Unikátom je platná registrácia najstaršieho organizátora MMM, 97-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 
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 

https://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/docs/MKK/Stanovy_MKK_2021.pdf
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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 oslávil vzácne jubileum Štefan Hrušovský. Dlhoročný štartér tohto podujatia poslal na trať 
tisíce bežcov z celého sveta a patrí k neodmysliteľným postavám 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; 
- 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. 
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VII. PREHĽAD REALIZOVANÝCH PROJEKTOV A ČINNOSTÍ MKK  
Maratónsky klub Košice aj v roku 2020 zabezpečoval svoje aktivity a úlohy zamerané najmä na 
organizovanie a podporu 97. ročníka MMM a novovzniknutého podujatia Košice Peace Half Marathon. 
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 2020 svoj 97. ročník. Vysoký kredit podujatia opäť 
potvrdila strešná organizácia World Athletics udelením známky IAAF Silver Label Road a zaradením 
podujatia do svojho kalendára. Tieto skutočnosti vymedzujú viacero dlhodobých vzťahov a aktivít. 
Zorganizovanie maratónu v Košiciach bolo v tomto roku unikátne, keďže patrilo k niekoľko málo 
výnimkám medzi maratónskymi behmi s takýmto postavením. 
 
World Athletics Heritage Plaque 
Najstarší maratón v Európe získal ďalšie významné ocenenie z rúk strešnej svetovej atletickej asociácie 
v podobe World Athletics Heritage Plaque. Ocenenie je udeľované v rámci projektu World Athetics 
Heritage, ktorý má za cieľ vyzdvihovať, pomenovávať a zvýrazňovať ikonické historické atletické súťaže, 
príbehy a úspechy legendárnych športovcov, výnimočné športové výkony, mestá, podujatia a kultúrne 
pamiatky z celého sveta, ktoré sú spojené so svetovou atletikou. The World Athletics Heritage Plaque 
je teda ocenenie udeľované v rámci tohto projektu a to za mimoriadny prínos k rozvoju atletiky z pohľadu 
jej celosvetovej histórie. Ocenenie bolo premiérovo predstavené na pôde World Athletics 2. decembra 
2018 a medzi prvými laureátmi boli okrem iných aj Emil Zátopek, Paavo Nurmi, Jesse Owens alebo 
Abebe Bikila. Neskôr boli ocenené aj maratónske behy v Bostone a Aténach. 
 
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. 
 
Významné medzníky MMM v roku 2020 

- 60 rokov od odhalenia Sochy maratónca „Posol víťazstva“ na Námestí Maratónu mieru  
- Juniorská štafeta, ktorá bola venovaná svetovému rekordérovi Derekovi Claytonovi, prvému 

človeku na svete, ktorý bežal maratón pod 2:10 
- V roku 2020 sme si pripomenuli 30. výročie od prvého štartu hendikepovaných športovcov na 

tratiach MMM v Košiciach.  
 
Komunitné programy, kampane a aktivity viazané k MMM 2020  
Po stopách maratónskych legiend  
Neodmysliteľnou súčasťou MMM je projekt „Po stopách maratónskych legiend“, ktorý bol v roku 2020 
venovaný svetovému rekordérovi Derekovi Claytonovi, ten v Košiciach štartoval presne pred pol 
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storočím, s vizitkou atléta, ktorý ako prvý na svete bežal maratón pod 2:10. Kvalifikačné kolá, ani finále 
Juniorskej štafety sa nakoniec z dôvodu pandémie neuskutočnili. 

Zimný kemp MMM 
Bežecké tréningy a diskusie za účasti skúsených atletických trénerov na atletickom štadióne na 
Watsonovej ulici v Košiciach. 
26.1.2020 –  Aktivita realizovaná. Tréneri Miroslav Vanko a Barbora Ščerbáková 
16.2.2020 – Aktivita realizovaná. Tréneri Marcel Matanin, Barbora Ščerbáková, Katka Berešová 
Pejpková 
15.3.2020 – Z dôvodu nariadenia vlády SR súvisiacich s pandémiou Covid-19 musela byť táto časť 
kempu zrušená. Hosťom a trénerom mal byť Róbert Štefko. 
 
Women Friendly Marathon 
Aj v roku 2020 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 boli skupinové tréningy 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.  
 
Košice Peace Half Marathon  
Sobota 16. mája mala byť popri prvej októbrovej nedeli dňom, keď sa bežci pod taktovkou organizátorov 
MMM vydajú na trať, aby súťažili v meste zasvätenom maratónskemu behu. Vzhľadom na celkovú 
situáciu spôsobenú šírením nákazy Covid-19 sme boli nútení všetky prípravy pozastaviť a plne 
rešpektovať úradné nariadenia smerujúce k ochrane zdravia nás všetkých. Projekt májového 
polmaratónu MMM tak napriek výborným odozvám nebolo možné realizovať v pôvodne plánovanom 
termíne. Pripravená bola veľmi atraktívna trať, už po niekoľkých týždňoch padla hranica tisícej 
registrácie, spracované boli návrhy na nevšedné účastnícke medaile i tričká. Premiéru tohto podujatia 

sme presunuli na 15. máj 2021. 

Májová bežecká výzva 
Organizátori namiesto preloženého májového polmaratónu (KPHM) pripravili novú aktivitu pod názvom 
Májová výzva, v dňoch 9.- 17.5.2020. Aktivita prebehla virtuálne. Účastníci si mohli vybrať z tratí 5, 10 
a 21 km a svoj výkon zdokumentovať formou odkazu a fotky na sociálnej sieti.  

Košice Marathon Plogging (28.5. – 7.6.2020) 
Zjednodušene jarné bežecké upratovanie. Plogging vznikol v roku 2016 vo Švédsku a spája v sebe dve 
činnosti – jogging a zbieranie odpadkov (po švédsky ploska upp). Do výzvy MMM sa mohol zapojiť 
každý, kto si vybral svoju obľúbenú bežeckú či vychádzkovú trasu v prírode alebo v meste a okrem 
bežnej výbavy k tréningu alebo hoci popri prechádzke zároveň pozbieral odpad v okolí. Cieľom projektu 
bolo stráviť voľný čas v prírode a zároveň pomôcť životnému prostrediu. Spoločná aktivita košických 
bežcov k tomuto projektu sa uskutočnila v lokalite Borovicový háj. 
 
Historický vlak do Turne – 12.9.2020 
Program maratónskeho týždňa zahájilo už v sobotu 12.9. vypravenie historického vlaku do Turne nad 
Bodvou k miestu prvého štartu maratónu v Košiciach. Členovia MKK a organizátori MMM si na tomto 
stretnutí pripomenuli 96. výročie vzniku tradície maratónskeho behu v Košiciach. Po krátkej slávnosti 
pri pamätníku prvého štartu maratónu v Košiciach sa účastníci krátkou túrou presunuli na Turniansky 
hrad, kde sa uskutočnila prednáška o histórii hradu a jeho terajšej rekonštrukcii. 

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. Z dôvodu 
pandemickej situácie sa uskutočnil symbolickou plavbou vodákov z košických klubov. 
 
Vianočný beh prianí (12.12. – 20.12.2020) 
Do tohto programu sa mohol zapojiť každý kto sa od soboty 12. decembra do nedele 20. decembra 
prebehol na zvolenej bežeckej trati a poslal nám vianočný pozdrav jednoduchým vyplnením našej 
virtuálnej pohľadnice.  
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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, Buc, Božová, Dvonč.  
 
Termínová listina VVCV 2020 

1 KE Beh Olšavskou dolinou 8.3.2020 Blažice 45. 13:00 16 km 

2 PO Sačurovská pätnástka 22.3.2020 Sačurov okr. Vranov 25. 13:00 15 km 

3 KE Čečehovský polmaratón 29.3.2020 Čečehov 23. 13:00 21,1 km 

4 KE 
Furčiansky maratón, Memoriál Štefana 
Semana 11.4.2020 Košice, Furča 17. 10:00 42,195 km 

5 KE Podvihorlatský maratón 1.5.2020 Michalovce 36. 9:30 42,195 km 

6 PO Stropkovská dvadsiatka 10.5.2020 Stropkov 40. 11:00 21,1 km 

7 KE Košice Peace Half Marathon 16.5.2020 Košice  1. 16:00 21,1 km 

8 KE Beh v raji 30.5.2020 
Dobšinská ľadová 
jaskyňa 5. 11:00 10 km 

9 PO Šebešská pätnástka 7.6.2020 Vyšná Šebastová 32. 10:00 15,5 km  

10 PO Malý štrbský maratón 12.7.2020 Štrba 43. 9:30 31 km 

11 PO Memoriál Jána Stilla 18.7.2020 Nová Lesná 21. 15:00 9.38 km 

12 KE Hámorská dvadsiatka 8.8.2020 Remetské Hámre 22. 10:00 20 km 

13 PO Hrhovská desiatka 22.8.2020 Spišský Hrhov 8. 10:00 10 km 

14 PO 
20 Mierových kilometrov okolo 
Spišského hradu 6.9.2020 Spišské Podhradie 37. 9:30 22,8 km 

15 PO Prešov Half Marathon 12.9.2020 Prešov 3. 10:00 21,1 km 

16 KE Medzinárodný maratón mieru 4.10.2020 Košice 97. 9:00 42,195 km 

 Náhradné preteky 

1 KE Beh ulicami Krompách 11.10.2020 Krompachy 55. 11:00 6,6 km 

2 KE Žipovská 10 18.10.2020 Nižný Žipov 40 11:15 10 km 

 
Celkový počet bežcov  Muži Ženy Počet podujatí 

1014 785 229 6 

 
Seriál Východoslovenskej veľkej vytrvalcov bol v roku 2020 poriadne oklieštený, keď sa z plánovaných 
16 podujatí podarilo napokon zorganizovať iba 6 bodovaných pretekov. Organizátori VVCV z 
Maratónskeho klubu Košice sa kvôli tomu rozhodli upraviť pôvodné propozície a poradie bežcov 
stanoviť tak, že sa im do hodnotenia zarátali 3 najlepšie výkony zo všetkých absolvovaných pretekov. 
Všetkých 6 podujatí sa napokon podarilo zdolať jedinej bežkyni a to Zlatici Semanovej z Košíc a 
aspoň jeden štart má na konte viac ako 700 pretekárov. 
 
Víťazmi seriálu VVCV sa za rok 2020 stali: 

- V kategórii mužov Marek Mockovčiak (TJ Obalservis Košice) 
- V kategórii žien Denisa Martonová (STG Krompachy) 

 
Programy v rámci MMM 2020 
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. I vďaka tomu, že sa posledný ročník MMM podarilo 
napriek všetkým prekážkam zachrániť, otvorila sa pre slovenských bežcov cesta na majstrovstvá 
sveta bežcov veteránskych vekových kategórii, ktoré vychádzajú z projektu Abbott World Marathon 
Majors. Bežci nazbierali na MMM v Košiciach potrebné kvalifikačné body, a tak ich snáď neminie 
možnosť predstaviť sa 3. októbra 2021 v Londýne. Teda pokiaľ nedajú opäť prednosť štartu na MMM, 
keďže oba maratóny sa uskutočnia netradične v rovnakom termíne. Slováci sa vďaka Košiciam v roku 
2020 ocitli vysoko vo svetovom rebríčku Marathon Majors. V jednotlivých vekových kategóriách 
bodovali Ján Hazucha – 1. miesto, Eva Seidlová – 3. miesto, Jaroslav Saksa – 5. miesto, Peter Polák 
– 8. miesto, Danica Božová – 14. miesto, Alžbeta Tiszová – 14. miesto a Marek Kolarčík – 16. miesto 
 
Diamantový klub MMM 
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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 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 2020 bolo uvedených do tohto programu sedem nových mien, bežci Eva Seidlová, Marián 
Horváth, Miroslav Smetana, Jozef Slatkovský a Jozef Čurlej st. Organizátori sa pri príležitosti 30. výročia 
od prvého štartu vozičkárov na MMM rozhodli udeliť túto poctu výnimočne i dvom ďalším osobnostiam 
– hendikepovaným športovcom, Anne Oroszovej a Danielovi Kuklovi. 
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 2020 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  
 
Môj prvý maratón 
Už niekoľko rokov láka program „Môj prvý maratón“ na štart nových a nových bežcov. Aj v roku 2020 sa 
ich zaregistrovalo viac ako 400, napokon sa z pandemických dôvodov na štart postavilo iba 11 z nich. 
 
Charitatívne projekty MKK a MMM 
Bež so srdcom 
Aj v roku 2020 priniesol maratón v Košiciach všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do 
charitatívneho programu Bež so srdcom. Do programu prispievali účastníci MMM darovaním zvolenej 
sumy počas on-line registrácie. Výška týchto darov bola použitá v celom rozsahu vo výške 3000,- € na 
dobročinný a verejnoprospešný účel pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život.  
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. 
 
Podeľme sa  
V poslednú júnovú nedeľu, v rámci projektu Podeľme sa!, ktorého jedným z hlavných iniciátorov bol 
práve Medzinárodný maratón mieru a Maratónsky klub Košice, sa známe športové tváre, ambasádori i 
mladé bežecké talenty pokúsili o symbolické prekonanie bradatého slovenského maratónskeho rekordu 
Róberta Štefka z roku 1998. Popri samotných bežeckých výkonoch, išlo najmä o pomoc pre ľudí v núdzi. 
Anastasia Kuzminová, Róbert Štefko, Tibor Sahajda, Iveta Putalová, Marcel Matanin, Jozef Repčík, 
Miroslav Vanko, Marcel Lopuchovský, ale i neúnavný Peter Gombita a mnohí ďalší, svojou prítomnosťou 
a nasadením tlmočili prosbu a výzvu na pomoc ľuďom, ktorí strácajú strechu nad hlavou. Finančné 
príspevky vyzbierané počas akcie „Podeľme sa!“ pod taktovkou tímu z MMM sa rozdelili organizáciám, 
ktoré sa dlhodobo angažujú v otázkach starostlivosti o najohrozenejšie skupiny našej 
populácie: „Úsmev ako dar“ a „Oáza – nádej pre nový život“ v Bernátovciach. 
 
Beh za chudobných 
Stalo sa už takmer tradíciou, že vždy na jeseň sme svedkami ohromného ľudského odhodlania a 
prejavu duchovnej sily pretavenej do výzvy s názvom Beh za chudobných. Pôvodný plán bol objať v 
tomto roku symbolicky celé Slovensko, bežať z mesta do mesta, z doliny do doliny, z okresu do 
okresu. Bežať okolo Slovenska, bežať za chudobných.Vzhľadom na núdzový stav to možné nebolo. 
Preto sme sa k dosiahnutiu cieľa spojili. S pomocou vnímavých ľudí sme sa rozhodli zdolať aspoň 
symbolických 1 652 km zodpovedajúcich dĺžke hraníc našej krajiny s možnosťou ľubovoľného 
peňažného daru v rámci projektu Koniec zlým snom (Úsmev ako dar). Bežci absolvovali svoje úseky 
individuálne a hlásením počtu kilometrov napomohli splniť a dokonca prekonať spoločný cieľ. 
 
 

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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VIII. ŠTATISTIKA MMM 2020 

Disciplína / Discipline Kategória    Registrovaní  Prezentovaní  Dobehli    DNF DNS DQ 

Maratón – Muži Kategórie M 560 73 67 5 1  

  M40 465 63 60 2 1  

  M50 197 18 17 1   

  M60 67 10 10    

  M70 16 2 2    

Maratón - Muži Spolu    1305 166 156 8 2 0 

Maratón – Ženy Kategórie Ž 119 12 11 1   

  Ž40  80 7 7    

  Ž50  24 1 1    

  Ž60  10 3 3    

  Ž70  2 1 1    

Maratón - Ženy Spolu   235 24 23 1 0 0 

Maratón - Spolu    1540 190 179 9 2 0 

Polmaratón – Muži Kategórie M 1053      

  M40 607      

  M50 228      

  M60 89      

  M70 26      

Polmaratón - Muži spolu   2003 0 0 0 0 0 

Polmaratón – Ženy Kategórie Ž 468      

  Ž40  286      

  Ž50  79      

  Ž60  14      

  Ž70  0      

Polmaratón - Ženy Spolu    847      

Polmaratón - spolu  2850 0 0 0 0 0 

Štafeta 4 x 1/4  Muži 345      

  Ženy 185      

  Spolu 530 0 0 0 0 0 

Inline 20 km  Muži  146      

  Ženy 64      

  Spolu 210 0 0 0 0 0 

Handbike  Muži 21      

  Ženy 3      

  Spolu 24 0 0 0 0 0 

Vozičkári  Muži 0      

  Ženy 0      

  Spolu 0 0 0 0 0 0 

Minimaratón  Muži 749      

  Ženy 767      

  Spolu 1516 0 0 0 0 0 

Spolu    6670 190 179 9 2 0 

 
 

IX. PRIEBEH A ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY MMM  
V Košiciach sa v prvú októbrovú nedeľu uskutočnil 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý 
sa konal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Súčasťou Medzinárodného 
maratónu mieru v roku 2020 boli Majstrovstvá Slovenska v maratóne mužov a žien.  
 
Etapa príprav 
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Zabezpečenie a zorganizovanie Medzinárodného maratónu mieru vychádzalo aj v roku 2020 zo 
schváleného konceptu a rozpočtu podujatia. Východiskami sa stali hodnotiace správy jednotlivých 
úsekov, prieskum spokojnosti účastníkov MMM 2019 a nastavenie cieľov a zmien pre 97. ročník 
Medzinárodného maratónu mieru. 
Príprava MMM je vzhľadom na zložitosť a rozsah celého podujatia dlhodobou záležitosťou, ktorá na 
seba viaže množstvo kontinuálne realizovaných výkonov, pričom priebeh a zotrvačnosť procesov sú 
odvodené od množstva veľmi rôznorodých záväzkov a vzťahov. Medzi nimi hrá významnú rolu i 
registrácia a prihláška samotného športovca, ktorá predstavuje osobitný druh zmluvného záväzku medzi 
organizátorom a účastníkom a to na základe Všeobecných podmienok MMM a Propozícii MMM. 
Súbežne s tým je tu celý rad ďalších zmluvných záväzkov organizátora voči právnickým osobám, ktoré 
sú vytvorené pre zaistenie ekonomických, technicko-bezpečnostných a športových podmienok k 
realizácii celého projektu. 
Plánovanie procesov a rozpočtu v roku 2020 vychádzalo z dlhodobo sledovaných parametrov, ktoré 
predurčili ďalší postup. Medzi takéto parametre patria i posledné známe počty účastníkov MMM. Tie za 
rok 2019 udávajú, že do súťažných disciplín podujatia sa prihlásilo 13 114 športovcov a ďalších 1 427 
bolo zaevidovaných v sprievodných programoch. 
Na základe toho boli nastavené všetky procesy i pre rok 2020. Tie sa aktivovali v podstate ihneď po 
začiatku roka 2020, ešte pred samotným vypuknutím korona krízy, keď bola otvorená on-line registrácia 
a v jej prvých dňoch sme zaznamenali celkom 1860 riadnych prihlášok účastníka MMM. 
Celkovo to potom tesne pred štartom bolo až 6670 registrovaných účastníkov zo 49 krajín sveta, ktorí 
až do poslednej chvíle verili, že sa postavia na štart. Všetko však napokon bolo inak. 
 
MMM 2020 a Covid 19  
Celkový priebeh prípravy MMM 2020 boli výrazne poznačené nepredvídateľnosťou situácie vzhľadom 
na vývoj ochorenia Covid 19, sledom vládnych opatrení, aktualizáciou príslušných vyhlášok, 
sprísňovaním a uvoľňovaním reštrikcií. 
Počnúc mesiacom máj začali sme veľmi intenzívne komunikovať stav našej pripravenosti 
a predstavovať jednotlivé časti Covid manuálov príslušným orgánom Úradu verejného zdravotníctva, 
jednotlivým rezortom i vedeniu samotného mesta Košice. Na uskutočnenie a udržanie kontinuity MMM 
sme získali podporné písomné stanoviská tak od primátora Košíc Jaroslava Polačeka ako aj od 
prezidenta SOVŠ Antona Siekela a prezidenta SAZ Petra Korčoka. 
V septembri 2020 boli zorganizované osobitné zasadnutia Krízového štábu mesta Košice, na ktorých 
sme riaditeľke RUVZ Košice MUDr. Dietzovej a ďalším zložkám tohto štábu detailne predstavili 
opatrenia, ktoré boli ku konaniu MMM pripravené a ktoré boli príslušným uznesením tohto Krízového 
štábu napokon akceptované. 
Medzinárodný maratón mieru sa v osobe jeho riaditeľa Branislava Koniara podieľal okrem tejto činnosti 
aj na spracovávaní spoločných prehlásení a postupov v rámci skupiny organizátorov hromadných 
bežeckých podujatí na Slovensku s cieľom koordinovať tieto kroky a vytvoriť spoločne silnejšiu 
platformu na presadzovanie záujmov celého hnutia.  
Ešte 1. 9.2020 bola (podľa platnej legislatívy a odsúhlasených manuálov MMM) v platnosti alternatíva, 
že po oba dni (3. a 4. októbra) sa do súťaží MMM 2020 zapojí spolu až 8 000 športovcov. Následne 28. 
septembra Ústredný krízový štáb oznámil, že s účinnosťou od 1.10. budú hromadné podujatia v exteriéri 
obmedzené na počet 50 účastníkov. Vyšší počet bude dovolený iba v prípade pokiaľ budú účastníci 
disponovať negatívnym PCR testom. Organizátori MMM následne vyvinuli maximálne úsilie aby sa do 
vyhlášky ÚVZ SR podarilo dostať aj uznanie tzv. antigénových testov, ktoré by sa v prípade MMM dali 
realizovať vo vymedzenom čase aj na väčšom počte účastníkov MMM. Táto snaha bola, aj s prispením 
viacerých medicínskych expertov, vrátane Prof. Pavla Jarčušku, korunovaná úspechom a v stredu 30. 
októbra sa antigénové testy ako uznaná alternatíva v príslušnej vyhláške objavili. Keďže samotných 
testov bolo v tom čase na území SR nedostatok, bolo ďalšou úlohou zaistiť ich v potrebnom množstve 
najneskôr do piatku 2. októbra. To sa napokon vďaka obetavosti mnohých ľudí podarilo a v sobotu 3. 
októbra sme mohli 200 vybraných a na štart akceptovaných bežcov otestovať. Výsledkom boli napokon 
dva pozitívne testy, zvyšok pretekárov sa na štart s negatívnym výsledkom mohol postaviť.  
V marketingovej oblasti sa naplno prejavili dôsledky pandémie Covid 19. V období, ktoré malo byť 
venované nástupu jednotlivých foriem marketingovej komunikácie sa už začali objavovať obmedzenia 
a prekážky znemožňujúce uvažovať o príprave maratónu v pôvodnom rozsahu. Dôraz sa preto presunul 
na oblasť krízovej komunikácie, ozrejmovania ďalších postupov a na udržanie všetkých typov 
partnerstiev, čo umožnilo znížiť ekonomické straty a ďalšie negatívne dopady. 
Zaistenie primeranej športovej kvality podujatia bolo jedným z hlavných cieľov organizátorov MMM aj 
v roku 2020. Ešte v úvode septembra sa toto úsilie premietalo do skutočnosti, že svoj štart potvrdili 
záväzným spôsobom pretekári s primeranou výkonnosťou tak z Afriky ako ja z Európy a Japonska. 
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V dôsledku vývoja situácie bola približne 14 dní pred podujatím táto účasť zo strany organizátora MMM 
zrušená (vypovedaná) a boli adekvátne upravené i ďalšie náležitosti samotných pretekov (odmeny pre 
víťazov...). Následne dosiahnuté výsledky zodpovedali skutočným možnostiam športovcov, ktorým bola 
účasť napokon umožnená. 
 
Priebeh pretekov  
Súbežne so znižovaním počtov akceptovaných bežcov a hľadaním riešení ako ich otestovať v čase, 
keď s tým nik nemal praktické skúsenosti, robili sa opatrenia i na ďalších úsekoch. Bolo zrejmé, že 
otvoriť a zaistiť celý klasický 21,1 km dlhý okruh nie je reálne. A to i z dôvodu, že kvôli núdzovému stavu 
chýbali na to v potrebnom počte zdravotné i bezpečnostné zložky. Veľmi operatívne bol preto navrhnutý 
a premeraný náhradný okruh v centre mesta s dĺžkou 4,2 km, ktorý potom bežci v nedeľu 4, októbra 
absolvovali 10 krát.  
V pretekoch mužov sa víťazom stal Marek Hladík, BMSC Bratislava SVK (2:26:08). Na druhom mieste 
skončil Jozef Urban TJ Obal Servis Košice SVK (2:32:53) a na tretom mieste dobehol Matúš Hujsa Naša 
atletika SVK (2:33:01). Všetci traja zároveň bodovali aj v rámci MSR v maratóne. 
V kategórii žien zvíťazila Petra Pástorová CZE (2:52:11), druhá dobehla Sylvia Sebestian SVK (3:04:31) 
a tretia skončila Radka Roháčová SVK (3:16:24). 
V MSR v maratóne v kategórii žien sa majsterkou Slovenska stala Sylvia Sebestian, druhá skončila 
Radka Roháčová a tretia Veronika Ľašová AK Krupina SVK (3:19:28). 
Celkovo sa MSR v maratóne zúčastnilo 43 mužov a 9 žien. 
Na pretekoch sa nezúčastnil aktuálne najlepší domáci bežec Tibor Sahajda, ktorý dal prednosť 
nominácii na októbrové MS v polmaratóne v Gdaňsku. Tie sa napokon kvôli korone v tomto termíne 
neuskutočnili.  
 
Program MMM a jeho sprievodné aktivity.  
Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou Covid 19 sa väčšina tradičných aktivít neuskutočnila. 
Organizátori boli nútení zrušiť všetky sprievodné disciplíny MMM, Atletiku hrou, Projekt Po stopách 
Maratónskych legiend a po počiatočnom presunutí na sobotu, nakoniec aj populárny rodinný beh 
U.S.Steel Family Run – Minimaratón. 
 
Medzinárodné postavenie MMM 
Zorganizovanie maratónu v Košiciach bolo tak z dôvodu korona krízy, ktorá zasiahla vážnym spôsobom 
športové dianie na celom svete i z tohto pohľadu unikátne. Patrilo medzi niekoľko málo výnimiek medzi 
maratónskymi behmi s takýmto postavením, ktoré sa v tomto roku konali. Svetová atletika si túto snahu 
o zachovanie kontinuity maratónu v Košiciach váži a organizátorom prejavila opakovane svoju podporu. 
 
  Top maratóny v Európe WORLD ATHLETICS RANKING 2020      

  Maratón (kombinované výsledky Muži a Ženy) Preteky Trať 

1 Zurich Maratón de Sevilla Elite / Hobby Pôvodná 

2 Košice Peace Marathon Hobby Náhradná 

3 London Marathon Elite Náhradná 

4 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, Valencia Elite Náhradná 

5 BMW Berlin Marathon, Berlín Zrušené N/A 

6 TCS Amsterdam Marathon, Amsterdam Zrušené N/A 

7 NN Marathon Rotterdam Zrušené N/A 

8 Volkswagen Prague Marathon Zrušené N/A 

9 Mainova Frankfurt Marathon Zrušené N/A 

10 Volkswagen Ljubljana Marathon Zrušené N/A 

11 Schneider Electric Marathon de Paris Zrušené N/A 

12 Zurich Marató Barcelona Zrušené N/A 

13 Wienna City Marathon Zrušené N/A 

14 EDP Maratona de Lisboa Zrušené N/A 

15 Haspa Marathon Hamburg Zrušené N/A 

16 Istanbul Marathon Polmaratón Náhradná 

17 Maratova Internazionale di Roma Zrušené N/A 

18 Generali Milano Marathon Zrušené N/A 

19 Rock n Roll Madrid Marathon  Zrušené N/A 

20 HAJ Hannover Marathon Zrušené N/A 

21 Orlen Warsaw Marathon Hobby Náhradná 
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X. ZHODNOTENIE ČINNOSTI 

Maratónsky klub Košice za hodnotené obdobie vykonával činnosť v súlade so stanovami a uzneseniami 
Valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2019.  
Popri aktivitách popísaných v tejto výročnej správe bola pozornosť a úsilie zamerané najmä na činnosti 
spojené s organizáciou 97. 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 2020 Diamantový klub MMM; 
- Maratónsky klub Košice svojou činnosťou v roku 2020 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. V roku 2020 si 
Maratónsky klub Košice pripomenul 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 O 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.  
 

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. 
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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 01.01.2020 do 31.12.2020 MKK vykázal: 
celkové výnosy v čiastke 366 323,69 €, z toho výnosy z hlavnej činnosti 150 024,83 € a zo zdaňovanej 
činnosti vo výške 216 298,86 €. 
Celkové náklady v čiastke 395 313,49 €, z toho náklady na hlavnú nezdaňovanú činnosť 197 990,50 € 
a na zdaňovanú činnosť vo výške 197 322,99 €. 
MKK dosiahol výsledok hospodárenia pred zdanením stratu vo výške – 28 989,80 € a po zdanení - 
stratu – 30 857,12 €, z toho stratu z hlavnej činnosti – 47 965,67 € a zisk zo zdaňovanej činnosti vo 
výške 17 108,55 €. 
Daň z príjmov za rok 2020 je vo výške 1 867,32 €. Účtovná jednotka nie je povinná platiť preddavky na 
daň z príjmov PO na rok 2021. 
Stav a pohyb majetku , záväzkov a vlastného imania 
 

 Ukazovateľ účtovnej závierky Rok 2020 Rok 2019 
Rozdiel 

2020- 2019 

  € € € % 

 NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 11 482,79 19 510,43 -8 027,64 -41,15% 

  Dlhodobý nehmotný majetok  2 143,44 6 415,08 -4 271,64 -66,59% 

  Dlhodobý hmotný majetok 9 339,35 13 095,35 -3 756,00 -28,68% 

 OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 429 073,14 313 749,93 115 323,21 36,76% 

  Zásoby 24 776,45 10 843,32 13 933,13 128,50% 

  Krátkodobé pohľadávky 13 939,48 4 346,31 9 593,17 220,72% 

  Finančné účty 390 357,21 298 560,30 91 796,91 30,75% 

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1 730,56 1 679,29 51,27 3,05% 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  238 320,95 269 178,07 -30 857,12 -11,46% 

 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 hospod. minulých rokov 264 903,88 277 708,61 -12 804,73 -4,61% 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  -30 857,12 -12 804,73 -18 052,39 140,98% 

CUDZIE ZDROJE SPOLU  173 085,54 34 881,58 138 203,96 396,21% 

 Rezervy 11 996,60 8 722,91 3 273,69 37,53% 

  Dlhodobé záväzky  2 854,20 1 903,58 950,62 49,94% 

  Krátkodobé záväzky  158 234,74 24 255,09 133 979,65 552,38% 

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 30 880,00 30 880,00 0,00 0,00% 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 442 286,49 334 939,65 107 346,84 32,05% 

 
Hodnota neobežného majetku poklesla, z dôvodu zníženia netto hodnoty neobežného majetku a to 
zaúčtovaním odpisov. 
Hodnota obežného majetku vzrástla najmä z dôvodu navýšenia stavu peňažných zdrojov na finančných 
účtoch, krátkodobých pohľadávok a zásob. Z dôvodu navýšenia peňažných zdrojov na finančných 
účtoch, nebolo potrebné na pokrytie prevádzkových nákladov použiť cudzie zdroje. 
Hodnota vlastných zdrojov krytia majetku poklesla z dôvodu dosiahnutia záporného výsledku 
hospodárenia za bežné účtovné obdobie. 
Účtovná jednotka vytvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky a na zostavenie účtovnej závierky a DP.  
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Cudzie zdroje sa navýšili hlavne z dôvodu nárastu krátkodobých záväzkov, ide o prijaté preddavky za 
štartovné v roku 2020, z dôvodu opatrení COVID 19 v roku 2020 sa na MMM zúčastnili štartujúci v 
obmedzenom počte, na základe uvedeného boli prijaté preddavky v roku 2020 presunuté na rok 2021. 
 
 

XV. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU  

Opis tržby Položka výnosov 
Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Spolu 

Výnosy zo štartovného  Štartovné na MMM 4 415,00   4 415,00 

Predaj služieb a Výnosy 
z nájmu majetku 

Poskytnutie práv, reklamné služby a za 
nájom zariadenia 

  207 856,69 207 856,69 

Predaj tovaru Predaj mincí, fotografií, testy, PET fľaše   2 108,37 2 108,37 

Ostatné výnosy 
Poštovné, ročné vysporiadanie 
koeficient DPH + iné ostatné výnosy 

4 342,81 250,70 4 593,51 

Členské príspevky Členské príspevky 590,00   590,00 

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

  9 347,81 210 215,76 219 563,57 

Dotácie Dotácia Košický samosprávny kraj 3 301,00   3 301,00 

  Dotácia mesto Košice 80 000,00   80 000,00 

  Dotácia Ministerstvo školstva SR 50 000,00   50 000,00 

  Dotácia Slovenský atletický zväz 2 500,00   2 500,00 

  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
prvá pomoc opatrenie č. 3B 

4 446,90 6 083,10 10 530,00 

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 429,12   429,12 

Výnosy z dotácii, príspevky 
z podielu zaplatenej dane a 
od iných organizácií spolu 

  140 677,02 6 083,10 146 760,12 

Výnosy spolu   150 024,83 216 298,86 366 323,69 

 
 

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 

Odmeny do 5 000 € spolu     Odmeny víťazom Ostatní  

Ing. Juraj Slivka - Q & R - 
QUALITY and RELIABILIT Zimná 9, Košice 17255813 Materiál Slovensko 

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

Eurolab Lambda a.s. T. Milkina 2, Trnava 35869429 Materiál Slovensko 

Hi-Reklama, s.r.o. Komenského 11/A, Košice 36199451 Materiál Slovensko 

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

HSV SERVIS, s.r.o. Hroncová 2 43908799 Služby Slovensko 

Verbau s.r.o. Komenského 65, Košice 47924012 Služby Slovensko 

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

AQUA PRO EUROPE, s.r.o. Pod Furčou 7, Košice 50886771 Služby Slovensko 

FINEXPERT KE, s.r.o. Viedenská 7, Košice 52850552 Služby Slovensko 

Ján Dvonč Košice   Personálne náklady Slovensko 

Bc. Miriam Kopcsayová Košice   Personálne náklady Slovensko 

Ing. Adriana Handzová Košice   Personálne náklady 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 2 317,18 4 065,41 6 382,59 

Náklady na predaný tovar   1 930,71 1 930,71 

Opravy a údržba  801,55 675,02 1 476,57 

Cestovné náklady 0,55   0,55 

Náklady na reprezentáciu 120,55   120,55 

Ostatné nakupované služby 22 280,51 101 782,13 124 062,64 

Mzdy, odmeny a zákonné sociálne náklady 21 928,09 64 359,21 86 287,30 

Poplatky, dane, ostatné pokuty a penále 101,57 99,09 200,66 

Odpísané pohľadávky 51,44   51,44 

Kurzové straty 97,59 68,24 165,83 

Dary 17,99 352,97 370,96 

Odmeny športovcom 860,00 5 470,00 6 330,00 

Odmeny dobrovoľníkom 6 988,03   6 988,03 

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

134 242,58 11 725,20 145 967,78 

Iné ostatné náklady 2 463,30 2 754,40 5 217,70 

Odpisy  3 987,03 4 040,61 8 027,64 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1 732,54   1 732,54 

Náklady spolu 197 990,50 197 322,99 395 313,49 
 

 

XVIII. NÁVRH NA ROZDELENIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ ZA ROK 2020 

MKK dosiahol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 pred zdanením 

stratu vo výške – 28 989, 80 € a po zdanení stratu vo výške – 30 857,12 €. 

Schválený výsledok hospodárenia za rok 2020 - účtovná strata bude v roku 2021 zaúčtovaná v zmysle 

platných právnych úprav ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

XIX. PRÍLOHY 

1. Ročná účtovná závierka 
2. Poznámky 











































 


