
ŽIADOSŤ

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných  prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja  podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

=======================================================================

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:

1.  Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

 

 

Opatrenie 1.1 - Medzinárodné podujatia

Názov projektu Medzinárodný maratón mieru 2022

Miesto realizácie - mesto /
obec

Košice

Okres Košice

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 18.7.2022

Koniec realizácie projektu 15.10.2022

Celkový rozpočet projektu v € 33 333,33 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

30 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 3 333,33 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Progress Promotion Košice, s r.o.

Ulica Žriedlová 30

PSČ 04001

Obec / mesto Košice

Okres Košice

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu 0911700145

Email koniarova@progress.sk

Právna forma s. r. o.

IČO 31674437

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

ÁNO

Od kedy ste členom OOCR? 1.1.2015

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Branislav Koniar 0905635439 koniar@progress.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email koniarova@progress.sk

Meno a priezvisko Michala Koniarová

Číslo telefónu 0911700145

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov za posledné 3 roky,
max. v rozsahu 1000 znakov.

Spoločnosť má viac než 25 ročné skúsenosti s organizáciou športových či
kultúrnych podujatí. Popri organizovaní Medzinárodného maratónu mieru sa
Progress Promotion podieľal na organizácii Majstrovstiev sveta v ľadovom
hokeji v rokoch 2011 a 2019, Svetovej motocyklovej olympiáde ISDE v roku
2015, Majstrovstiev sveta v polmaratóne v roku 1997, organizácii
Majstrovstiev sveta v orientačnom behu juniorov v roku 2012 či
Majstrovstiev sveta juniorov v kickboxe v roku 2012. Okrem toho sa v
portfóliu Progress Promotion nachádzajú referenčné projekty ako sú
otvorenie Steel Areny v roku 2006, otvárací ceremoniál EHMK 2013,
otvorenie priemyselného parku Kechnec, viac než 15 ročníkov koncertov
Jesenná harmónia, úspešné séria charitatívnych podujatí City Run, 12
ročníkov vzdelávacieho fóra Pro Educo, 11 ročníkov ankety Športová
osobnosť Košíc, Bike & Tour - promo cyklojazda po dialnici Košice - Prešov a
mnoho ďalších.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Medzinárodný maratón mieru, založený v roku 1924, je dnes najstarším
maratónom v Európe a druhým najstarším na svete. V rámci Slovenska ide o
najmasovejšie športové podujatie a tiež športovo-spoločenské podujatie s
najväčšou tradíciou a kontinuitou, keď sa v roku 2022 uskutoční už jeho 99.
ročník. Medzinárodný maratón mieru zaznamenal počas svojej existencie
mnoho významných míľnikov. Z tých posledných treba uviesť, že v roku
1997 bol hostiteľom a organizátorom IAAF majstrovstiev sveta v



polmaratóne, čo je v histórii Slovenska dosiaľ jediný svetový šampionát v
atletike konaný na jeho území. Maratón je aktuálne držiteľom World
Athletics Silver Label ako jediné podujatie svojho druhu na Slovensku. V
roku 2020 bolo maratónu v Košiciach tiež udelené prestížne ocenenie World
Athletics Herritaeg Plaque za jeho osobitý prínos v svetovom rozvoji atletiky
a cestných behov. Športovou kvalitou sa pravidelne umiestňuje tesne na
rozhraní prvej a druhej desiatky európskych maratónov (okrem roku 2020,
keď bola jeho organizácia významným spôsobom ovplyvnená
medzinárodnou pandemickou situáciou). MMM má ambície opäť prilákať na
štart viac než 10.000 aktívnych účastníkov v pestrej palete disciplín,
zostaviť atraktívne štartové pole elitných pretekárov, priniesť bohatý
sprievodný program, zaplniť mesto účastníkmi a turistami z celého sveta a
skrz silnú mediálnu a PR kampaň odprezentovať i samotné mesto a región.

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Podujatia sa pred pandémiou zúčastňovali pretekári a hostia z viac než 60
krajín sveta. V minulom roku, ktorý bol ešte stále poznačený pandemickou
situáciou klesol počet krajín na cca 40, čo je ale vzhľadom na aktuálnu
globálnu situáciu veľký úspech a potvrdenie silnej pozície podujatia v
medzinárodnom rankingu.

CIEĽOVÉ SKUPINY Medzinárodný maratón mieru prináša, popri špičkových športových
výkonoch ozdobených v minulosti štartom olympijských víťazov, svetových
rekordérov a ďalších výnimočných športovcov svojej éry, i možnosť
zapojenia a vyžitia pre tisíce športovcov z celého sveta. Z tohto
pohľadu ide aj o najmasovejšie športové podujatie na Slovensku vôbec.
Skladba účastníkov je zo 40% tvorená obyvateľmi Košického
samosprávneho kraja, 37 % všetkých aktívnych účastníkov tvoria ženy.
Počet zapojených detí a mládeže do 18 rokov predstavuje tertinu
štartového poľa disciplíny Minimaratón. Temer 20% aktívnych účastníkov v
hlavných disciplínach prichádza zo zahraničia. Podľa prieskumných
dotazníkov počet sprevádzajúcich osôb
dosahuje index 1,6 a u osôb, ktoré sa v regióne ubytovali bol zaznamenaný
priemerný počet 1,8 prenocovaní. Priemerný vek účastníka podujatia je 38
rokov. Do cieľovej skupiny patrí aj široká verejnosť a diváci v počte 80 000 v
samotných uliciach mesta a 300 000 pri televíznych obrazovkách.

PROGRAM PODUJATIA Program projektu nie je možné v čase podávania žiadosti vzhľadom na
pretrvávajúcu pandemickú situáciu definovať úplne detailne. Základom
ostáva štart maratónu a ďalších disciplín v nedeľu 2.10. dopoludnia
(Mnimaratón alternatívne v sobotu 1.10. podľa situácie). Okrem samotných
pretekov sa konajú od piatku do nedele aj nasledovné sprievodné podujatia:
Expo MMM, Detská atletika, Prijatie u primátora, tlačové konferencie,
Autogramiáda, slávnostné otvorenie - zapálenie ohňa.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Ciele projektu v oblasti propagácie mesta, regiónu a zvyšovania turizmu sú
už roky napĺňané, o čom svedčí obsadenosť ubytovacích kapacít nie len v
Košiciach, ale aj v širšom okolí. Spolu s tým je každoročne zaznamenávaný
rast dopytu po ďalších súvisiacich službách ako je doprava, stravovanie,
návšteva múzeí a galérií a podobne .Cieľom projektu je tiež prezentácia
regiónu v zahraničí, čo sa darí cez množstvo aktivít a kampaní na trhoch v
Európe i mimo nej. Medzinárodný maratón mieru je jediným projektom a
podujatím v regióne východného Slovenska s priamym televíznym
vysielaním na Jednotke RTVS. Do prípravy a organizácie podujatia je
zapojených viac než
30 rôznych subjektov a inštitúcii, samospráva Mesta Košice a Košického
samosprávneho kraja, športové kluby, občianske združenia a množstvo
dobrovoľníkov vrátane študentov stredných a vysokých škôl. Podujatie
svojou štruktúrou, vnútornou organizáciou a diverzitou zdrojov spĺňa
parametre dlhodobej udržateľnosti o čom svedčí i jeho doterajšia história a
udržanie kontinuity v celkom 5 rôznych na seba
nadväzujúcich spoločensko- politických zriadeniach od roku 1924. Samotné



podujatie je spolufinancované z troch navzájom oddelených a na sebe
nezávislých zdrojov, čo umocňuje jeho status udržateľnosti.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Vo všetkých disciplínach cca 10.000 aktívnych účastníkov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity
začiatok
aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity
v tvare mm/rr:

Podávanie žiadostí, získavanie povolení, kontrakty s dodávateľmi, definovanie
konkrétnych dodávok a služieb od partnerov. Kontrola stavu mestskej
infraštruktúry a návrh opatrení v prípade zistenia nedostatkov. Zostavenie
jednotlivých pracovných skupín so špecifickým zameraním, potvrdzovanie
účasti a zapojenia dobrovoľníckych skupín. Práce na organizačnom manuály
podujatia. Organizovanie sprievodných a podporných podujatí.Produkčné
výkony, obstarávanie, výroba. Finalizácia media plánu. Realizácia bežeckého
kempu Women Friendly Marathon. Príprava tlačových konferencií, priprava
logistických operácii, školenia tímov. Zaisťovanie štartu elitných atlétov.
Realizácia media plánu, vrcholiace kampane, tlačové konferencie. Intenzívna
komunikácia a manažment účastníkov, nastavenie logistických a dopravných
riešení, bezpečnostné riešenia, koordinácia postupov s bezpečnostnými
zložkami , sled pracovných mítingov organizačného štábu MMM. Protokolárna
agenda.

18.7.2022 30.9.2022

Realizácia samotného podujatia. Vyhodnotenie, tvorba dokumentácií a
štatistík. Vyúčtovanie podujatia. Ukončenie administratívnych operácii daného
ročníka, vyhodnotenie MMM, zber spätných väzieb. Prvé kroky k príprave na
ďalší ročník, zostavenie marketingových materiálov. Začiatok oslovovania
nových potenciálnych partnerov vo fáze schvaľovanie plánov na nasledujúci
kalendárny rok.

1.10.2022 15.10.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Printová inzercia Denník Šport / počet bude spresnený až po finalizácii
media plánu pre 2022 (august 2022). Tlačové konferencie (garantovaný
počet: 4), newslettre (garantovaný počet: 5), webová stránka podujatia.

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

✓ všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné
prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

✓ nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie;

✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;

✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie
som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;



✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;

✓ mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č.
583/2004 Z. z.);

✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa
IBA na obce);

✓ som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na
žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora);

✓ mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja;

✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom
projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;

✓ disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;

✓ všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;

✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu
/ účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2022",
dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam
podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o
ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX

názov Priloha-c.-4-Rozpocet_uprava_25032022.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

https://terraincognita.egrant.sk/file/884686.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/884686.xlsx


názov Vypis_OR.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Stručný popis minimálne trojročnej histórie 

názov prehlad_MMM_2019_2021.docx

popis

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

názov Mediaplan_MMM_2022.xls

popis

IBA OPATRENIE 1.2 Regionálne/TOP podujatia: Stručný popis histórie podujatia alebo Koncepcia smerovania
podujatia.

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Michala Koniarová

 &check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a
správne.

https://terraincognita.egrant.sk/file/832051.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/832051.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/833587.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/833587.docx
https://terraincognita.egrant.sk/file/884693.xls
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/884693.xls

