
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK  MMM 2016 

 
Článok I. Základné ustanovenia 
 

1. Organizátor:    Maratónsky klub Košice (ďalej len organizátor) 

                           Pri jazdiarni 1 
                           043 04 Košice 
 
Podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, č.1/2014 Z.z. § 6 ods. 4, organizátor 

Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, za účelom bezpečnosti, ochrany zdravia, životného 

prostredia a plynulého priebehu pretekov vydáva Organizačný poriadok a návštevný poriadok pre 

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach (ďalej len MMM, alebo podujatie), ktorými určuje záväzné 

pravidlá pre účastníkov a návštevníkov na podujatí. 

 

2. Medzinárodný maratón mieru sa uskutoční v Košiciach tradične, v prvú októbrovú nedeľu 

2.10.2016. Organizačný poriadok je spracovaný z týchto podkladov a údajov: 

- Prihláška na podujatie (uverejnené na: www.kosicemarathon.com)      

- Všeobecné podmienky účasti na MMM (uverejnené na: www.kosicemarathon.com)  

- Program MMM 2016 

 

Štart a cieľ pretekov sa nachádza na Hlavnej ul., pred hotelom Double Tree by Hilton, podštartovacou 

bránou. 

Štart pretekov:   8:50 hod. in-line korčuliari a handbikeri.  

                             9:00 hod. bežecké disciplíny 

                             9:10 hod. Minimaratón, dobeh cca 9:35-10:00 hod. 

Ukončenie pretekov je o 15:00 hod.. Časový limit na prebehnutie maratónskej trate je 6:00 hodín. 

Prezentácia pretekárov: v priestoroch nákupného centra Aupark, Nám. Osloboditeľov, Košice 

Kancelária OV MMM: v hoteli Double Tree by Hilton 

Cieľový servis pre pretekárov po dobehnutí sa nachádza v koridore na Nám. Osloboditeľov. 

Maratón Expo v zóne pred Auparkom. 

 

Sprievodné podujatia: 

- Zapálenie maratónskeho ohňa na Nám. MMM, v sobotu večer 1.10.2016 o 19:00 hod., ako 

súčasť akcie „Biela noc“ – zabezpečuje EHMK v spolupráci s MK,  

- Pasta Party pre pretekárov sa uskutoční v budove Hotelovej akadémie na Južnej triede č.10 

v Košiciach, sobota 1.10.2016 v čase od 14:00 do 19:00 hod. 

 

3. Trať MMM 

Štart a cieľ pred hotelom Hilton - Hlavná - Komenského - Kostolianska - Areál Anička - Tenisové kurty 

- Kostolianska - Vodárenska - Hlinkova - Národná Trieda – ul. Štefánikova –  

Protifašistických bojovníkov - Jantárová - Južná trieda - obrátka pri hoteli Centrum - Južná trieda - 

Holubyho - Rastislavova - Moyzesova - Čsl.armády - Festivalové nám. - Watsonova - Komenského 

– Hlavná ku obrátke pred cieľom.  

 

http://www.kosicemarathon.com/
http://www.kosicemarathon.com/


 

Polmaratónci bežia do cieľa a maratónci po obrátke pred cieľom, absolvujú ešte raz ten istý okruh.  

Vozičkári a Inline korčuliari štartujú na rovnakom mieste v čase 8:50 hod. a absolvujú len jedno kolo 

s predlžením na Južnej triede po nadjazd a späť cez Holubyho ulicu na Rastislavovu, s cieľom na 

Moyzesovej pri odbočke na Bačíkovu ulicu.   

Celá trať, okrem priestoru štartu a oboch cieľových území je verejne prístupná divákom, bez 

obmedzenia, ale pod dohľadom usporiadateľskej služby.  

 

4. Štart a cieľ, cieľový servis 

Usporiadateľ zabezpečí na Hlavnej ulici, v priestore medzi hotelom Double Tree by Hilton a OD 

Dargov dočasnú výstavbu a úpravu štartu a cieľa tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť pri štarte 

a dobehu, ako aj oddelenie VIP priestoru pre pozvaných hostí. Priestor, pri hoteli Double Tree by 

Hilton, podlieha a úplnej uzávere pre nepozvaných hostí. Tribúny oproti sú určené pre verejnosť.  

Cieľ je pod štartovou bránou. Inline korčuliari a handbikeri majú cieľ na Moyzesovej ulici pri odbočke 

na Bačíkovú ulicu. Uzavretým pre verejnosť je aj priestor cieľového servisu.  

 

Článok II. Usporiadateľská služba 

 

Usporiadateľská služba, ako súčasť organizačného tímu Medzinárodného maratónu mieru má 

za úlohu dohliadať a zabezpečiť plynulý a bezpečný priebeh pretekov na štarte, trati a v cieli počas 

konania Medzinárodného maratónu mieru, podľa zákona o organizovaní verejných športových 

podujatí, č.1/2014 Z.z., v úzkej súčinnosti a spolupráci s policajnými zložkami. 

Poriadkovo-bezpečnostnú situáciu riešia zložky:  

- Usporiadateľská služba MMM, zložená z členov Organizačného výboru MMM a 

dobrovoľníkov, 

- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, 

- Mestská polícia v Košiciach. 

Činnosť jednotlivých zložiek je navzájom koordinovaná a postupujú v súlade s nasledovnými 

rozhodnutiami samosprávnych orgánov vo veci organizovania MMM: 

- Rozhodnutie Mesta Košice o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií,  

- Povolenie Mesta Košice o úplnej a čiastočných uzáveroch miestnych komunikácií 

v Košiciach,  

- Určenie dopravného značenia podľa rozhodnutia Mesta Košice pre usmernenie cestnej 

dopravy v meste, prenosnými dopravnými značkami. 

Mimoriadne situácie v prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov alebo návštevníkov podujatia rieši 

bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ v súčinnosti s policajnými, záchrannými a zdravot-nými 

zložkami.  

 

a) Označenie usporiadateľskej služby MMM teamu 

Usporiadateľ je výrazne odlíšený a nezameniteľne označený člen maratónskeho tímu. Každý 

člen usporiadateľskej služby bude mať oblečenú reflexnú vestu. Na veste z čela je nápis 

„Usporiadateľ“ + logo MMM a poradové číslo. Na opačnej strane (chrbát) je nápis „Usporiadateľ“ 

a nápis „Košice maraton team“  

Usporiadatelia v priestore štart - cieľ sú oblečení aj v športovej rovnošate červenej farby zn. ADIDAS 

s vysačkou a označením príslušnej zóny. 

 

b) Povinnosti a práva usporiadateľa MMM teamu 

Vestou označený usporiadateľ vykonáva činnosť podľa zákona o organizovaní verejných športových 

podujatí, č.1/2014 Z.z., najmä: 

      -     dohliada na plynulý priebeh pretekov, 

      -     vystupuje dôstojne, správa sa úctivo, ale razantne zakročuje vo veci poriadku na trati, 

      -     upozorňuje občanov, divákov na prebiehajúce preteky v danom úseku, 



 

      -     vyzýva nedisciplinovaných divákov k zjednaniu nápravy v prípadoch obmedzovania,  

            alebo ohrozovania priebehu pretekov, 

      -     v prípade neuposlúchnutia výzvy privolá najbližšiu hliadku polície, 

      -     zabezpečuje, aby na trati MMM nepremávali cyklisti, ktorí nie sú označení ako súčasť  

            usporiadateľskej služby. Ostatných zastavuje a vyzýva k opusteniu trate,          

- vozidlá prichádzajúce k trati zastavuje tak, aby nebol obmedzený, alebo ohrozený priebeh 

pretekov, 

- upozorní vodiča na priebeh pretekov a vysvetlí trasu trate MMM. Určí čas a spôsob križovania 

trate s prihliadnutím na okamžitý stav na trati v danom úseku. V prípade neuposlúchnutia 

výzvy privolá najbližšiu hliadku polície, 

      -     vozidlá označené pre potreby MMM nezastavuje, ani neobmedzuje v činnosti, 

      -    spolupracuje so zložkami dopravnej, poriadkovej a mestskej polície.  

 

5.  Výkon usporiadateľskej činnosti   

Personálne obsadenie usporiadateľskej služby MMM 

        Bezpečnostný manažér: Ing. Ladislav Suchý 

        Hlavný usporiadateľ: Ing. Jozef Klink 

        Zástupca hlavného usporiadateľa pre trať: PaedDr. Jozef Pohovej   

        Zástupca hlavného usporiadateľa pre cieľový servis: Ing. Luboš Štróbl  

 

Úsek:  I. Štart a cieľ, je rozdelený na zóny: 

                  Zóna „X“ od Dómu po obrátku a cieľ, úsek riadi: Jozef Pohovej 

                  Zóna „A“ - Štart a dobeh do cieľa, úsek riadi: Jozef Klink  

                  Zóna „B“ a „C“ - Presun do cieľového servisu, úsek riadi: Luboš Štróbl  

Úlohy na trati a úsekoch  kontroluje a riadi: Jozef Pohovej  

 

Úsek:  II. Hlavná ulica, úsek riadi: Karol Auer, 

            III. Námestie MMM, úsek riadi: Radko Rakušan  

            IV. Komenského ulica, úsek riadi: Radko Rakušan  

          V. Sever úsek riadi: Jaroslav Bolda  

         VI. Východ úsek riadi: Daniel Jurko 

           VII. Juh, úsek riadi: Milan Petričko 

          VIII. Západ úsek riadi: Marek Meluch 

 

Usporiadateľská služba je personálne zabezpečená podľa tabuľky v osobitnom dokumente. 

Poučený usporiadateľ je vybavený: 

- mapkou trate MMM 

- textom “Povinnosti a práva usporiadateľa MMM teamu“ 

- Oznamom DPMK o trasovaní mestskej hromadnej dopravy počas MMM. 

Usporiadatelia obsadzujú zverené úseky v určenom čase, najneskôr o 8:45 hod. Ukončenie činnosti 

na trati a určených stanovištiach je určené záverom pretekov, ktorý tvorí označené vozidlo dopravnej 

polície. 

 

a) Vedúci a riadiaci na jednotlivých úsekoch na trati (mimo Hlavnej ul. a cieľa): 

-  zabezpečujú činnosť prostredníctvom osobných motorových vozidiel označených červenými 

číslami umožňujúcimi pohyb po trati a doplnené označením „Konvoj“.  

 

Kontrolujú jednotlivé stanovištia určené na trati, občerstvovacie a osviežovacie stanice a operatívne 

riešia prípadné nedostatky 

                                                                                                                                        

 



 

b) Cyklistické hliadky usporiadateľskej služby: 

-     zabezpečujú doprovod vybraných účastníkov pretekov podľa pokynu riaditeľa pretekov 

-    zabezpečujú operatívu na trati v rozsahu “Povinnosti a práva usporiadateľa MMM teamu“. 

 

c) Vedúci osviežovacej a občerstvovacej stanice: 

-  zabezpečuje vyznačenie úseku príslušnej stanice 

-  dohliada, aby verejnosť - občania nevstupovali do určeného úsek 

 

d) Hliadka na trati 

- usporiadateľ sa riadi podľa pokynov a naplňuje “Povinnosti a práva usporiadateľa MMM 

teamu“.   

-  

e)  Usporiadatelia pričlenení k policajtom KR PZ v Košiciach: 

     -      informujú vodičov o trase pretekov, navrhujú obchádzku, resp. ďalšiu trasu vozidla  

     -      plnia povinnosti, ktoré určia policajti. 

 

f) Zóna „X“ od Dómu po obrátku a dobeh do cieľa  

                    úsek riadi: Jozef Pohovej 

V čase 10:50 hod., t.j. 1:50 hod. od štartu zo stanovišťa na Pribinovej ulici, pod vedením riadiaceho 

úseku p. Pohoveja sa presunie skupina 20 usporiadateľov na úsek od Dómu po obrátku. Rozmiestnia 

sa vo vzdialenosti 20 - 50 m od seba. V čase 11:00 hod. usporiadatelia obsadia stanovište 

s postavením za obrubníkom cyklistickej cesty a usmerňujú bežcov na cyklistickú cestičku a koľajovú 

trať. Výsledkom bude stav, keď všetci polmaratónci dobiehajúci do cieľa a všetci maratónci vbiehajúci 

do druhého kola budú bežať po cyklistickej cestičke a koľajovej trati. Pre ich usmernenie budú 

umiestnené tri tabule s vyznačenými šípkami pre navedenie do koridoru. Zvyšná plocha (dlažba) na 

Hlavnej, po zábradlie, bude voľná bez pretekárov tak, aby bol umožnený zrýchlený presun vozidiel 

na stanovište v Pribinovej ulici a zabezpečený plynulý dobeh čela maratóncov do cieľa.  

 

6. Zdravotné zabezpečenie 

 

Lekársku starostlivosť a záchrannú službu organizátor zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu 

počas všetkých podujatí MMM.  

Záchranná služba a lekárska starostlivosť je zabezpečená na stacionárnych pracoviskách v 

priestore štartu a cieľa. Súčasne sú nasadené  vozidlá  záchrannej služby. 

Zdravotná služba MMM 2016, rozmiestnenie stanovíšť: 

 

Stanovište č. 1/   RLP, Štart - cieľ, stan ZS + 2x sanitné vozidlo. 

Stanovište č. 2/   RZP, Cieľový servis, domček č.15 + sanitné vozidlo. 

Stanovište č. 3/   RZP, Hlavná - park medzi Dómom a Dolnou bránou, stan ZS. 

Stanovište č. 4/   RZP, Hlavná – za Štátnym divadlom, stan ZS. 

Stanovište č. 5/   RZP, Hlavná - Tesco, stan ZS. 

Stanovište č. 6/   RZP, Komenského - Tomašíkova, sanitné vozidlo. 

Stanovište č. 7/   RZP, Kostolianska cesta, sanitné vozidlo. 

Stanovište č. 8/   RZP, Južná trieda -Jantárová, sanitné vozidlo. 

Stanovište č. 9/   RLP, na záver pretekárského pelotónu, sanitné vozidlo. 

Stanovište č.10/  RZP, Moyzesova - Čsl.armády - Hviezdoslavova, sanitné vozidlo. 

Stanovište č.11/  RZP, Obč.stanica 5 km - 26 km, Tenisové kurty Anička, stan. 

Stanovište č.12/  RZP, Mestská plaváreň, šatne. 

Stanovište č.13/  RZP, Obč.stanica 10 km - 31 km, Jantárová ul., stan. 

Stanovište č.14/  RZP, Obč.stanica 15 km - 36 km, Rastislavova ul., stan. 

Stanovište č.15/  RZP, Obč.stanica 20 km - 41 km, križovatka Hlavná - Bačíkova 



 

Zdravotná komisia zabezpečuje úzku súčinnosť so zdravotníckymi zariadeniami a ne-mocnicami 

v Košiciach. Nasadení lekári a záchranári zasahujú po celej trati MMM aj vo všetkých prípadoch 

lekárskej a záchrannej pomoci pre pretekárov, divákov a občanov, ak je to potrebné v tesnej blízkosti 

trate. 

 

7. Dôležité telefónne čísla 

 

155 ................  Záchranná služba              

158  ........................ Polícia                                

159  ........................ Mestská polícia 

Záchranná služba Košice 

0903 635 439  Hlavný koordinátor, Hlavný záchranár, Mgr. Juraj Sýkora, MPH 

0903 703 230 Hlavný lekár, odborný zástupca, MUDr. Ľubica Bajerovská 

0918 937 397 Bezpečnostný manažér: Ladislav Suchý 

0905 707 869 Hlavný usporiadateľ: Jozef Klink 

0905 158 843 Zástupca hl. usporiadateľa pre trať: Jozef Pohovej 

0905 625 439 Riaditeľ pretekov: Branislav Koniar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


