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MAJSTER SVETA V KOŠICIACH 

 

Pozvaní má Matej Tóth, čerstvý majster sveta z Pekingu 

v chôdzi na 50 km,  neúrekom. Jedno z prvých, iba 

niekoľko hodín po triumfe na MS, dostal  z Košíc  a 

takmer obratom svoj príchod potvrdil. Nie je 

tajomstvom, že v Matejovej rodine má Košický maratón 

svojich priaznivcov.  Brat Michal si už na MMM 

vyskúšal ako chutí celých 42 kilometrov mestského 

okruhu, otec Viliam dáva prednosť  polovičnej 

vzdialenosti. Zdá sa, že Matej Tóth si už po tvrdej 

príprave a heroickom výkone v Pekingu oddýchol, lebo po chvíli váhania sa aj on rozhodol, 

že polmaratón v Košiciach bude na záver sezóny vhodnou voľbou. A nebude to jeho premiéra, 

atletickí fajnšmekri si isto pamätajú, že Matej si 21km a 97 m v metropole východu,  práve po 

boku so svojim otcom, už v roku 2012 vyskúšal. Majster sveta pricestuje do Košíc spolu 

s manželkou Lenkou a dcérami Emmou  a Ninou v sobotu, aby stihol nielen dopoludňajšiu 

autogramiádu, ale aj ďalší program pre hostí MMM.  

 

KOŠICKÝ MARATÓN S NAJVYŠŠÍM CERTIFIKÁTOM OD  EUROPEAN ATHLETICS  

Novoprijatý systém certifikácie organizačného 

a bezpečnostného hodnotenia maratónskych 

a cestných behov z dielne European Athletics priniesol 

pre Medzinárodný maratón mieru štatút „5 STAR 

QUALITY ROAD RACE.“ Hodnotených bolo 54 oblastí 

a všetky dopadli pre MMM pozitívne. Organizátori 

MMM sú presvedčení, že bežci na celom svete dnes okrem dobrého dopravného spojenia, 
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primeraných ubytovacích služieb a atraktívnosti destinácie,  hodnotia a vyberajú svoje štarty 

aj podľa kvality samotnej organizácie pretekov a bezpečnostných garancií. Z tohto pohľadu 

ako aj podľa hodnotenia European Athletics  nájdu všetky potrebné záruky. Viac o projekte 

a pohľade na význam maratónu v Košiciach očami ľudí z European Athletics nájdete aj tu : 

http://www.european-athletics.org/athletics-community/runners/news/article=road-races-

certified-european-athletics.html 

 

ZMENY V ZÁUJME BEZPEČNOSTI 

Ako bolo organizátormi avizované už od zimy , pripravovalo sa hneď niekoľko zmien 

a noviniek v športovo- technickom zabezpečení MMM, ktorých hlavným cieľom je  zvýšenie 

komfortu účastníkov v zázemí, šatniach, pri preberaní štartových čísel, no najmä zvýšiť tak 

potrebnú bezpečnosť celého priebehu podujatia. 

Spomeňme dnes aspoň niektoré z nich.  Najzásadnejšou je zmena trate korčuliarov 

a vozíčkarov. Prvá časť vrátane štartu ostane rovnaká ako vlani, no cieľovú čiaru nájdu 

tentokrát na Moyzesovej ulici.  Vyhnú sa tak reálnemu riziku stretu s účastníkmi Mini 

maratónu na Komenského ulici, čo bol hlavný impulz pre realizáciu tejto zmeny. Pre 

dodržania vypísanej vzdialenosti 20 km bude ich trasa predĺžená na Južnej triede. 

Ďalšou vítanou zmenou je úprava trate v časti lesoparku Anička pri tenisových dvorcoch. 

V spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sa podarilo preložiť jedno z ich 

technologických zariadení a vozovku v tomto mieste,  tesne za 5. kilometrom rozšíriť 

z kritických troch na štyri a pol metra . 

Preorganizované bude aj zoraďovanie pretekárov na štarte. Sektory A-D nahradia sektory, do 

ktorých sa nastupovalo podľa disciplín a intervalov štartových čísel. V koridoroch A-D sa 

stretnú bežci s približne rovnakou výkonnosťou hoc v rôznych disciplínach. Toto riešenie by 

malo priniesť plynulý, bezkolízny štart tak, aby pomalší pretekári neblokovali tých rýchlejších.  

 

 

 

 



 

BLÍŽIME SA K MÉTE 11.000   

 

Zhruba pred 10 dňami, po detailnej analýze registračných databáz bolo k dispozícii 

posledných 400 štartových čísel. Dnes, niečo viac ako dva týždne  pred štartom,  sa tento počet 

priblížil prakticky k nule. Systém je ešte otvorený, organizátori prehodnocujú rezervy 

a logistiku. Sledujú tiež stav presúvania štartov na  rok 2016 a tak je možné, že finálny počet 

prihlásených sa vyšplhá až na číslo 11.000. 

 

Pozrime sa , ako to vyzerá v jednotlivých disciplínach MMM 2015 dnes: 

 

Stav registrovaných bežcov k 16.9.2015 
*vopred 

limitovaný                                                

a do 30.9. 

vypredaný 

počet 

štartových 

čísel 

 

**stav 

registrovaných 

k 16.9.2014: 

9845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplína Dĺžka trate   Muži  Ženy  Spolu 

Maratón 42 195 m          1524           197         1721 

Polmaratón 21 097 m          2511         1044 

 

        3553   

Getrag Maratón 4 x 1/4  42 195 m            499           245           744 

Handbikeri & Vozičkári 20 000 m              12               3             15 

Inline  20 000 m            203             82           285 

Univerzitný beh 12 000 m                8               4             12 

U.S.Steel Family Run 4 200 m 

 

          *3250 

 

Beh SAZ 10 x 4,2 4 200 m               *70 

Tesco Detská Atletika 

hrou 

Rôzne             *500 

Juniorská štafeta Aurele 

Vandenriessche 

42 x 1000 m             *680 

Spolu           10830 



 

NAJSTARŠÍ SA NESTRATÍ 

Verejnosť vždy ohromuje  vek tých najskúsenejších, ktorí si stále trúfnu 

na celú maratónsku vzdialenosť. Rekordérom MMM je v tomto smere 

František Zikeš  z Frýdku Místku,  ktorý sa na štart v roku  2010 postavil 

ako 82 ročný, pričom premiéru v Košiciach zažil v roku 1982. 

Nezabudnuteľný ostane aj Ľudevít Majoroš, ktorý mal takmer 80, keď sa 

v roku 1990 lúčil s maratónskou traťou v Košiciach. Ešte pozoruhodnejší 

je však dátum jeho prvého štartu. Písal sa  28. október 1932.Aj 92. ročník 

MMM prináša z tohto pohľadu zaujímavý príbeh. Najstarším 

prihláseným bežcom v maratóne je Ernst Andreas Ziegler z nemeckého Wuppertalu. Vo veku 

77 rokov to bude jeho siedmy štart v Košiciach, ktoré pozná skutočne dôverne. Stál okrem 

iného pri zrode budovania partnerských vzťahov medzi Košicami a Wuppertalom , neskôr 

získal na Technickej univerzite v Košiciach čestný doktorát. Absolvoval aj pamätné behy 

medzi oboma mestami v rokoch 1988  a 1990. Z tohto obdobia, ako aj  viacerých neskorších 

pobytov, má v Košiciach dodnes veľa priateľov a rozhodne sa tu nestratí. 

BOJ URBANA O RIO  

Dnes zrejme najkomplexnejší slovenský vytrvalec s diapazónom disciplín od 3.000 m po 

maratón, Jozef Urban, sa postaví na štart MMM už po tretí krát. Zatiaľ si vybojoval dve 11. 

miesta, v roku 2013 v osobnom rekorde 2:23:48, čo mu vynieslo titul majstra Slovenska. O ten 

bude usilovať i 4. októbra, no ešte viac ho opantáva myšlienka útoku 

na limit do Ria, ktorý však visí skutočne vysoko, na hranici 2:17.00. 

Ak sa mu to podarí, bude mu patriť špeciálna finančná prémia 

Medzinárodného maratónu mieru, ktorá bude určená na časť 

výdavkov spojených s prípravou na olympiádu. Ako už bolo 

oznámené, rovnakú podporu získa Katarína Berešová, ktorá na 

rozdiel od Urbana, či iných adeptov limit do Ria splnený už má. Dá 

sa samozrejme predpokladať, že v súboji o titul nebude Urban 

jediným favoritom. V širšom okruhu sú určite aj dvaja debutanti Tibor 

Sahajda a Juraj Vitko. 
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GETRAG MARATÓN 4 x ¼  S POZORUHODNOU ÚČASŤOU 

Tímová súťaž štafiet nesie už tradične názov Getrag Maratón 4 x ¼  a hoci jednotlivé úseky 

trate nie sú úplne symetrické (beží sa v poradí od štartu 12,9,12 a 9 km), zdá sa, že vo všetkých 

prihlásených tímoch už našli zhodu,  ako si tieto vzdialenosti podelia. 

Samotný gestor disciplíny, spoločnosť Getrag Ford Transmissions, vysiela do štartového poľa 

jednu z najväčších ucelených skupín športovcov zloženú zo zamestnancov tohto 

strojárenského koncernu, sídliaceho v priemyselnom parku Kechnec.  

Určite je zaujímavé , že v jednotlivých tímoch sa predstavia bežci až zo 17 krajín. Tu zohráva 

rolu aj fakt, že ďalší z hlavných partnerov MMM 2015, životná poisťovňa Metlife, pozvala do 

Košíc štafetové tímy reprezentujúce ich zastúpenia vo Veľkej Británii,  Írsku, Bulharsku, 

Česku, Poľsku, Maďarsku, na Cypre a chýbať nebude samozrejme ani domáca reprezentácia 

V štafete primátora Richarda Rašiho sa predstaví jeho bratislavský kolega Ivo Nesrovnal spolu 

s ministrom dopravy Jánom Počiatkom. Ten sa tak bude môcť na vlastné  oči  (i nohy)  

presvedčiť v akom stave sú rekonštruované úseky koľajníc a križovatiek, ktoré sú ešte aj  

súčasnosti  stredobodom pozornosti pri príprave maratónskej trate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PO STOPÁCH MARATÓNSKYCH LEGIEND  

 

 

 

   
 

 

Legendárny Aurel Vandenriessche, ktorý je protagonistom tohto projektu v roku 2015  pre 

dnešnú tlačovú konferenciu spolu so svojim im synom Tonym povedal : “Je to pre mňa 

pocta, ak 50 rokov po mojom víťazstve  v Košiciach ponesie tento projekt i Juniorská 

štafeta moje meno. Mám 83 rokov a už sa na tak dlhú cestu necítim. Zastúpi ma môj 

najstarší syn Tony, ktorý sa postaví aj na štartovú čiaru. Želám Košiciam a maratónu len 

to najlepšie. “ 

 

Pripomeňme, že Aurel Vanderiessche je iba jedným z dvoch mužov na svete, ktorí zvíťazili 

na oboch najstarších maratónoch našej planéty. Najprv v Bostone v rokoch 1963 a 1964 a 

presne pred 50-timi rokmi potom aj v Košiciach.  

 

 

 

VIZITKY FAVORITOV  MMM 2015 

 

Mená a profily favoritov MMM 2015 sme rozdelili  do troch častí. Dnes predstavujeme prvú 

skupinu tých, ktorí by mali siahať po najvyšších stupienkoch. 

 



 

Gelgelo Tola Outoya ( ETH, 1994 )Dva najkvalitnejšie výkony má z Poľska, kde je bežecký  

boom ešte zjavnejší než u nás. Osobný rekord 

2:10:53   Lodž  2014  , 3.miesto 

2:12:08   Lodž 2015 , 3. miesto  

2:17:08  Enschede 2013, 7. miesto  

 

Collins Tanui ( KEN, 1992 ) 

Zdanlivo priemerný osobný rekord 2:16:31 nesmie mýliť. Docielil ho vo vysokej nadmorskej 

výške domáceho Itenu a prehral iba o 50 sekúnd s Evansom Kiplagatom, ktorý ma osobák 

2:07:46 zo  Soulu v roku  2014  

Osobný rekord 

2:16:31   Iten 2015  , 2. miesto 

1:01:28 Polmaratón Merano 2009,  1. miesto 

1:01:53 Polmaratón Reims 2009, 6. miesto 

 

Hassan Omanga Mokaya ( KEN, 1986 ) 

Hassanovi sa v Poľsku páči a v poslednom čase i darí. Jeho tri piate miesta v  troch rokoch po 

sebe sú  raritou. 

Osobný rekord 

2:10:47   Lodž  2014  , 2.miesto 

2:12:36   Waršava 2013, 5.miesto 

2:12:43   Lodž  2015  , 5.miesto 

2:13:15   Munster 2014  , 5. miesto 

 

Abebu Gelan Adugna ( ETH, 1990 ) 

Jej osobný rekord na polmaratóne má mimoriadnu kvalitu  a za úspech možno považovať  

tiež 6. miesto na MS v polmaratóne. Debut na dvojnásobnej vzdialenosti absolvovala až túto 

jar v Belehrade. V zlom počasí si tu dobehla po prvenstvo. 

Osobný rekord 

2:33:14  Belehrad 2015 , 1. miesto 

1:07:57 Polmaratón Rasa l Khaimah 2009,  4. miesto 

1:10:59 Polmaratón Rio de Janeiro 2010 ( MS )   , 6. miesto 

 

 



 

FOTO PRAVEK KOŠICKÉHO MARATÓNU 

 

Priblížme si niekoľko fotografií z archívov  fanúšikov MMM, ktorí reagovali na výzvu 

organizátorov a denníka Košice Dnes a poskytli svoje zábery pre lepšie mapovanie histórie 

MMM 

 
Skupinka bežcov a ich priateľov v roku 1930 na                         Diváci v hustých radoch vyzerajú pretekárov v roku 1927 

dnešnom Námestí Maratóna mieru                                            pri divadle 

 

  

 

 

 

                               

 
Zatiaľ nepoznaný portrét víťaza z roku 1937                       Rok 1947 privítal bežcov nezvyčajne, snehovou prikrývkou. 

Bol ním Francúz Desiré Leriche. 



 

 

 

 
S Bikilom sa chcel v roku 1961 stretnúť skutočne každý, 

týmto školákom sa to podarilo. 

 


