SPRÁVA O ČINNOSTI MARATÓNSKEHO KLUBU
ZA ROK 2018
Stav členskej základne k 20.12.2018 je 133 členov.
Počet členov MK k
12.12.2017
155
Ukončené členstvo k
20.12.2018
26
Noví členovia v roku 2018
4
Počet členov MK k
20.12.2018
133
Hlavná úloha
Príprava a organizácia 95. ročníka MMM, najmä jeho ekonomické zabezpečenie, príprava
materiálov na zasadnutie OV MMM a jeho komisií.
Volené orgány MKK splnili svoje poslanie a úlohy. Jednotlivé zasadania počas uplynulých 12
mesiacov sa javili ako ucelené, zmysluplné, konštruktívne a väčšina členov jednotlivých
orgánov MKK prejavila svoju plnú morálnu a odbornú spôsobilosť pre výkon svojej funkcie,
umocnenú o úprimný a stále
živý záujem o udržanie a rozvoj Medzinárodného maratónu mieru.
Počas celého roka sa k príprave MMM uskutočňovali
• Porady Manažmentu MMM a sekretariátu MKK k aktuálnym úlohám
• Pracovné porady jednotlivých úsekov OV MMM
Počet zasadnutí:
Správna rada MKK:
10
Dozorná rada MK:
2
Manažment MMM:
5
OV MMM:
10
Pracovné porady komisií a úsekov: 42
Tlačové konferencie : 6
Pravidelné pracovné porady sekretariátu a vedenia MKK min 1 x týždenne
Pri príprave podujatia boli spracované:
• Koncepcia podujatia
• Rozpočet podujatia
• Propozície MMM
• Základná príručka MMM
• Plán práce OV MMM
V priebehu roka prebiehala:
• korešpondencia MKK s domovom a zahraničím (ministerstvá, štátne orgány,
telovýchovné orgány, IAAF, AIMS, apod.)
• Zosúladenie legislatívy – Zákon o ochrane osobných údajov (GDPR), Zákon o športe,
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

•
•

Príprava a vyúčtovanie projektov na finančnú podporu podujatia – mesto Košice,
MŠVVaŠ, KSK, SAZ, KOCR
Celoročná materiálno – technická podpora športových podujatí konaných rôznymi
organizátormi na území mesta, ako City Run, Malý kavečanský maratón, atletické
súťaže a rôzne behy pre mládež organizované mestskými časťami Staré mesto, Juh,
Obvodným úradom Košice, SOPKA Seňa a Ústavom na výkon trestu Košice Šaca, ktorý
už po 14. krát organizoval Malý ústavný maratón, Nočný beh v Gelnici, Horský beh
Smolník a pod.

Európska atletická federácia opäť udelila Medzinárodnému maratónu mieru v Košiciach
Certifikát 5 Star Quality Road Race (5-hviezdičkový certifikát kvality) v hodnotení z pohľadu
organizačnej, technickej a bezpečnostnej úrovne maratónskych podujatí v Európe.
IAAF Silver Label
Medzinárodný maratón mieru získal pre rok 2018 ďalšie prestížne ocenenie. Svetová atletická
federácia mu za dosiahnuté športové výsledky a komplexnú organizáciu podujatia udelila
známku kvality v podobe IAAF Silver Label.
MMM zaradený do programu Marathon Majors – nové v roku 2018
Asociácia Abott World Marathon Majors (AWMM) vznikla v roku 2006 na základe dohody
šiestich veľkých podujatí, medzi ktoré patria maratóny v Tokiu, Bostone, Londýne, Berlíne,
Chicagu a New Yorku. V tomto roku otvorili nový program pre rekreačných bežcov, ktorí
súťažia o titul najlepšieho amatérskeho maratónskeho bežca planéty.
Generálny partner MMM:
Poďakovanie:

U. S. Steel Košice.
Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Slovenský atletický
zväz, Marketingový partner – Progress Promotion Košice,

Harmonogram činnosti:
Január – Február
1. Príprava spustenia Online registrácie
• Webstránka MMM – texty a grafiky 2018, celoročná aktualizácia
• Online registrácia – príprava registračného systému, grafika, texty,
doprogramovanie nových funkcií – celoročná správa systému
• Príprava databázy MMM na rok 2018, doplnenie členov programov Diamantového
klubu a Myslíme na verných
• Príprava a aktualizácií dokumentov MMM 2018
a) Všeobecné podmienky účasti na MMM
b) Oboznámenie so spracovaním osobných údajov
c) Propozície MMM 2018
d) Pokyny pre použitie registračných kódov
e) Pokyny pre pretekárov
• Podpora MMM 2018 z 2% dane – štartovné z 2%

2. Východoslovenská veľká cena vytrvalcov
• v spolupráci s MKK organizačne zabezpečujú pp.Labaš, Onder, Tisza, Dvonč
• Príprava propozícií, termínovej listiny

• MKK pripravil možnosť dopravy autobusom na podujatia VVCV.
Marec
• distribúcia propozícií MMM v piatich jazykových mutáciách v počte 13000 ks na
maratónske podujatia doma a v zahraničí (Bratislava, Praha PM, Berlín, Viedeň,
Enschede, Krakov, Londýn, Praha Maratón, Paskal - Poľsko, AIMS)
• Schválené nové smernice
Apríl
• Women friendly marathon - bežecké tréningy žien a dievčat v lesoparku Anička
s odborným dohľadom skúsených atletických trénerov
• Jarné kampane MMM
• 6.4. -7.4.
prezentácia MMM na polmaratóne v Prahe
• 6.4. - 8.4.
prezentácia MMM na maratóne v Bratislave
• 21.4.-22.4.
prezentácia MMM na maratóne v Enschede
• 20.4.- 22.4.
prezentácia MMM na maratóne v Londýne
• 20.4. – 22.4.
prezentácia MMM na maratóne v Krakove
• 5.5.-6.5.
prezentácia MMM na maratóne v Prahe
Máj
• 5.5.- 6.5. Účasť skupiny študentov zo škôl košického kraja na Juniorskej štafete v rámci
Pražského maratónu.
Jún – August
• 10.6.2018 – Meranie trate MMM
• 23.6. 2018 - 16. ročník polmaratónu Košice – Seňa za účasti 246 bežcov a 43 Inline
korčuliarov.
Víťazi:
Polmaratón
Inline
Orest Babyak
1:13:55
Matej Filip
0:35:52,7
Erika Ondrijová
1:31:01
Claudia Dohaničová
0:39:45,7
V rámci PM Košice – Seňa sa uskutočnili Majstrovstvá VsAZ v polmaratóne mužov a žien.
Víťazi:
Kornel BIRINGER
AK Slovan Levoča
1:18:17
Erika ONDRIJOVÁ
MTC Vyšná Šebastová
1:31:01
24.6. Akcia „Organizátori MMM splavujú Hornád“ – 19 organizátorov splavilo na 4 raftoch
Hornád v úseku Veľká Lodina – Trebejov – Ťahanovce
Juniorská štafeta (Gosta Leandersson) – kvalifikačné kolá:
26.6. Rožňava – Stredná zdravotnícka škola
27.6. Humenné – Ihrisko Gymnázia arm. gen L. Svobodu Humenné
28.6. Trebišov – Gymnázium v Trebišove
28.6. Strážske – SOŠ Strážske
7.9. Michalovce – SOŠ obchodu a služieb
13.9. Spišská Nová Ves – Gymnázium SNV

September - Október
• zabezpečenie ďalších sprievodných podujatí - Minimaratón, Juniorská štafeta „Gosta
Leandersson“, Štafeta 4 x ¼ maratón, Inline, Pasta party
• spolupráca pri zabezpečení:
Vodáckeho maratónu,
Majstrovstiev Finančnej správy SR
Majstrovstiev rezortu MV SR
IPA Maratón a Polmaratón
• Príprava tlačových konferencií
• Hostia – pozvánky, ubytovanie, program
• Elite atléti – spracovanie zmlúv, letenky, ubytovanie, catering, výplatné protokoly
• Personálne zabezpečenie MMM
• Príprava štartových listín
• Tipovacia súťaž na čas víťazov MMM (muž, žena) a na čas najlepšieho Slováka
a Slovenky, v spolupráci s bežeckou webstránkou 42195.sk.
6.9.- 9.9.2018 - Svetový kongres AIMS v Talline
14.9.2018 - Pocta Vojtechovi Bukovskému
Zakladateľ maratónu v Košiciach, Vojtech Bukovský, ktorý sa k svojmu počinu inšpiroval v
roku 1924 na olympiáde v Paríži, sa dočká ďalšej pocty. V piatok 14. septembra o 16.00
hodine mu bola v tesnej blízkosti slávnej sochy maratónca odhalená bronzová busta. Stalo sa
tak po rokoch úsilia, dobudovaní celého areálu za pomoci verejnej zbierky, finančnej
spoluúčasti mesta a dokončení busty po smrti jej autora Arpáda Račka. Maratónsky klub
Košice vydal v roku 2004 knižnú publikáciu autora Milana Hazuchu venovanú životu a odkazu
Vojtecha Bukovského. V roku 2014 bol Vojtech Bukovský uvedený do Siene slávy slovenskej
atletiky in memoriam.
Maratónsky víkend - 5.10. – 7.10.2018
Do Košíc zavítala ako čestný hosť MMM 2018 aj jej excelencia, Maria Louisa Marinakis,
veľvyslankyňa Grécka na Slovensku. Cieľom jej návštevy bolo vzájomne lepšie spoznať a
priblížiť maratónske tradície oboch krajín, získať možnosti ako lepšie prezentovať
Medzinárodný maratón mieru v samotnom Grécku a prípadne tak zvýšiť počet aktívnych
bežcov prichádzajúcich do Košíc z tejto krajiny. Pani veľvyslankyňa priniesla do Košíc i
zaujímavú maratónsku symboliku, ktorá sa stala súčasťou hlavného ceremoniálu
vyhlasovania víťazov MMM 2018.
Víťazom MMM sa stal: Reuben Kiprop KERIO z Kene v čase 2:08:12 h.
V kategórii žien zvíťazila: Miliam Naktar EBONGON z Kene v čase 2:27:16 h – traťový rekord.
MMM sa v októbri umiestnil priebežne v prvej desiatke v hodnotení maratónov v Európe.
Rok 2018 priniesol opäť medziročný nárast počtu účastníkov. Na štart v jednotlivých
disciplínach sa postavilo o 8 % účastníkov viac oproti roku 2017.
Účasť:
MMM 2018
Spolu vo všetkých disciplínach: 14154 účastníkov / 47 krajín

V disciplínach (Maratón, Polmaratón, Inline, Handbike, vozičkári,
Štafeta 4 x ¼,) súťažilo celkom 8301 pretekárov
Z toho 7435 bežcov zo Slovenska (89 %)
866 bežcov zo zahraničia (11 %)
O presun štartovného na rok 2019 požiadalo 697 pretekárov.
MMM 2017
Spolu vo všetkých disciplínach: 13053 účastníkov / 45 krajín
V disciplínach (Maratón, Polmaratón, Inline, Handbike, vozičkári,
Štafeta 4 x ¼,) súťažilo celkom 7774 pretekárov
Z toho 6772 bežcov zo Slovenska (87 %)
1002 bežcov zo zahraničia (13 %)
O presun štartovného na rok 2017 požiadalo 654 pretekárov.
Sprievodné podujatia MMM:
• Detská atletika - Podujatie ponúka deťom košických základných škôl športové vzrušenie,
nové zaujímavé disciplíny a rozmanité pohybové úlohy, ktoré vykonávajú ako členovia
družstva na rôznych stanovištiach.
• U.S.Steel Family run – Minimaratón – 4.153 účastníkov z ôsmych krajín na trati 4,2 km;
• Pasta Party - priestor na neformálne stretnutie priateľov, ktorí zavítali do Košíc, aby sa
premiérovo alebo opakovane zúčastnili svojho obľúbeného maratónu.
• Vybehaj to s Matejom – stretnutie s olympijským víťazom Matejom Tóthom a spoločná
prechádzka centrom Košíc
• Po stopách maratónskych legiend – Gosta Leandersson – finále juniorskej štafety
• Beh párov - pre tých, ktorí si v tomto roku v Košiciach vybrali za svoju disciplínu
Polmaratón a spolu v páre tak symbolicky zdolajú celú maratónsku vzdialenosť.
Zapojilo sa 533 bežcov.
• Diamantový klub – odovzdanie certifikátov novým členom klubu
• Môj prvý maratón - Program pre tých bežcov, ktorí sa odhodlajú v Košiciach po prvý
krát zvládnuť celú maratónsku vzdialenosť
• Hudobný maratón - Dynamické koncertné a tanečné vystúpenia na trati MMM, zábava,
pocit pohody a v neposlednom rade i povolený doping do myslí bežcov z celého sveta.
• 100 rokov Československa - V spolupráci so Slovenským i Českým olympijským
výborom sa v Košiciach predstavila unikátna spoločná zostava v podobe štafety, ktorej
členovia v súčte 4 úsekov absolvovali celú maratónsku trať. Členmi tejto štafety boli
olympionici Matej Tóth, Peter Korčok, David Svoboda a úspešný triatlonista Tomáš
Svoboda
• Cvakni si maratón – milovníci fotografie už po štvrtýkrát zachytili atmosféru maratónu
v Košiciach
Zaujímavosti MMM 2018:
• Mobilná aplikácia MMM – umožňujúca live tracking bežcov na trati MMM

•
•
•

Podpora slovenský bežcov – osobitné finančné bonusy pre 3 najlepších mužov a ženy
v cieli MMM.
Príbehy deviatich desaťročí – krátke obzretie do minulosti maratónu v Košiciach po
jednotlivých desaťročiach
Peter Polák – zabehol svoj 200-tý maratón, Juraj Fotul – 50 rokov od jeho prvého
maratónu v Košiciach

November
• spracovanie výsledkových listín
15.11. Slávnostné vyhodnotenie MMM
• odovzdanie ďakovných diplomov organizátorom
• odovzdanie finančných výnosov z projektu Bež so srdcom
Svetielko pomoci – 3.154,50 + 300,Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 1.065,50 + 300,Podaj ďalej – 798,20 + 300,• Odovzdanie vecného daru (diagnostické nástroje) Lige proti rakovine, pobočka Košice
• Vyhodnotenie súťaže Cvakni si maratón
10.11. AIMS maratónske sympózium v Aténach
13.11. Atlét roka – účasť na vyhodnotení najúspešnejších atlétov SR v Bratislave
4.12. Seminár organizátorov bežeckých podujatí v Banskej Bystrici
December
20.12. Valné zhromaždenie MKK
Ocenenie najlepších pretekárov vo VVCV 2018
Informatívna správa o prehľade príjmov a výdajov MKK k 30.11.2018.
Vykázané príjmy k 30.11.2018 – 702.693,95 EUR
Vykázané výdaje k 30.11.2018 – 680.861,61 EUR
Naplnenie príjmov sa podarilo zabezpečiť v rozhodujúcich tituloch, dotácie, predaj reklamných
práv, štartovné. K dnešnému dňu eviduje MKK už len pohľadávky zo štartovného v celkovej
výške 12.212,40- EUR (Siemens, T-Systems, Eset)
Vo výdajovej časti boli Maratónskym klubom všetky záväzky voči štátu, verejnoprávnym
ustanovizniam, dodávateľom, marketingovým partnerom, pretekárom, dobrovoľníkom
v lehote vyrovnané.
Termín vyúčtovania dotácie voči Ministerstvu školstva SR je do 15.2.2019.
Do konca účtovného roka 2018 ostáva vyčerpať ešte rozpočtovanú správnu réžiu
Maratónskeho klubu, mzdy, odmeny a poplatky za prolongáciu a registráciu MKK v SAZ, AIMS
a Distance Running na rok 2019.

Návrh plánu činnosti na rok 2019
Medzinárodný maratón mieru
• Grafický vizuál MMM 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IAAF Gold Label
Update webovej stránky MMM na rok 2019
Propozície MMM na rok 2019
Spustenie online registrácie na MMM 2019
podporiť rast počtu účastníkov maratónu
Diamantový klub a Myslíme na verných
Naďalej venovať zvýšenú pozornosť účasti žien na MMM – pokračovať v projekte
Women Friendly Marathon
Juniorská štafeta „Po stopách maratónskych legiend“ – venovaná jednotlivým
osobnostiam.
Charitatívne projekty
Podpora domácej špičky

Maratónsky klub
• Socha maratónca na nám. MMM – mená víťazov
• Organizácia VVCV
• Aktívna prezentácia MMM doma i v zahraničí
• Zájazdy na vybrané maratóny
• Organizácia polmaratónu Košice – Seňa (17. ročník - 22.6.2019)
• Organizátori MMM splavujú Hornád
• Možnosť prispieť a podporiť projekt MMM 2% z dane v ďalších rokoch
• Archivácia, dokumentácia, výskum a prezentácia historických dokumentov a
artefaktov
• Maratónsky dom / múzeum

