
                           

 
 

Tlačová správa 
Košice, 02.10. 2018 
 
MLADÍ ŠPORTOVCI AJ VĎAKA PODPORE MESTA A REGIÓNU V PROGRAME MMM 

Košický maratón ponúka hneď niekoľko 
možností pre najmladšiu generáciu ako 
sa zapojiť do jeho programu. Už 
v piatok 5. októbra sa dopoludnia 
v Mestskom parku stretnú deti 
košických základných škôl v súťažiach 
pod názvom Detská atletika, v sobotu 
6. októbra od 16.00 sa rodiny s deťmi 
zapoja do programu Vybehaj to 
s Matejom a v nedeľu budú mať opäť 
rozhodujúce zastúpenie v populárnom 
U. S. Steel Family Run. Počas celého 
roka sa stredoškoláci z Košického kraja 
zapájali do kvalifikačných kôl na počesť 

švédskeho vytrvalca Göstu Leanderssona, víťaza maratónu z roku 1948 a tí najlepší z nich prídu 
z celého regiónu, aby 7. októbra v známej Juniorskej štafete opäť bežali v programe Po stopách 
maratónskych legiend. 
 
NA BEZEPEČNOSŤ A ZDRAVIE BEŽCOV DOHLIADAJÚ STOVKY PROFESIONÁLOV I DOBROVOĽNÍKOV 
Maratón v Košiciach nie je iba 
o traťových rekordoch ale aj  
o zvládnutí hneď dvoch masových 
situácií. Prvá vzniká uvedením viac ako 
13 000 bežcov  do pohybu po tratiach 
MMM, druhá koncentráciou  desiatok 
tisícok divákov, ktoré trate lemujú. 
Starostlivo vypracované postupy 
a plány v manuáloch MMM 
vychádzajú aj zo skúseností 
a doporučení partnerov zapojených 
do tejto činnosti. Či už sú to jednotlivé 
odborné útvary Krajského riaditeľstva 
policajného zboru, príslušníci 
Mestskej polície, Hasičského zboru v Košiciach alebo lekári a záchranári pod vedením členov Košickej 
záchranky, prepojení na jednotlivé nemocničné zariadenia na území mesta. Jednoznačnou snahou je, 
aby koordinácia všetkých súčastí tohto systému priniesla svoje ovocie v podobe minimalizácie rizík 
v oblasti zdravia a bezpečnosti. I dobrovoľnícka časť tejto zostavy , do ktorej patria napríklad aj študenti 
Ústavu športu UPJŠ, prechádza školeniami a kurzami tak, aby boli účinnými spojivkami v celej reťazi 
postov a stanovíšť na trati a v zázemí MMM. 



                           

 
 

V ULICIACH KOŠÍC PRIBUDENE NOVÝ DEFIBRILÁTOR 
Vlaňajšia verejná finančná zbierka športovcov i zdravotníkov,  
podporená osobitným vkladom Maratónskeho klubu Košice 
a iniciatívou zanietencov z Košickej záchranky, bude už čoskoro 
zúročená inštaláciou moderného defibrilátora priamo v srdci 
mesta, neďaleko známej Urbanovej veže. Tento prístroj tak bude 
dňom i nocou k dispozícii pre prípad náhlej potreby okamžitého 
zásahu pri záchrane života. Samotná inštalácia a uvedenie do 
činnosti sú plánované na piatok 5. októbra o 19.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠTARTÉR MARATÓNU DOSTANE VÝNIMOČNÝCH ASISTENTOV 
Zasvätení o ňom hovoria ako o najstaršom aktívnom atletickom štartérovi na svete.  Štefan Hrušovský 
(1930) posielal do atletických súbojov výstrelom zo svojej pištole šprintérov, míliarov i vytrvalcov. 
Neodmysliteľne tak patrí aj ku koloritu MMM, keď sa ako asistent štartéra prvýkrát predstavil už v roku 
1960.  Tomuto bývalému vynikajúcemu bežcovi  na tratiach od 100 do 400 metrov už v minulosti na 
štartovej čiare Medzinárodného maratónu mieru asistovali mnohé významné osobnosti. V nedeľu 7. 
októbra sa v tejto úlohe predstavia olympijskí víťazi Matej Tóth a David Svoboda.  
  

         



                           

 
 

SHEILA CHCE DRUHÝ TITUL I NOVÝ REKORD 
Jednou z dvoch atlétok so 
zlatou známkou IAAF na štarte 
MMM 2018 je i Sheila Jerotich 
z Kene. Obhajkyňa vlaňajšieho 
prvenstva sa do zoznamu IAAF 
s najvyšším rankingom dostala 
práve vďaka výkonu 
v Košiciach. Aktuálna sezóna 
je u tejto 29 ročnej atlétky 
zatiaľ bez výraznejších 
záznamov. Štyri týždne pred 
MMM si otestovala formu na 
polmaratóne v Minsku, kde 
zvíťazila za 1:12:02. Na jej 
opätovnom príchode do Košíc 
je zaujímavé aj avízo o ambícii 

obhájiť vlaňajšie prvenstvo a zaútočiť na výraznejšie zlepšenie traťového rekordu. V akom tempe 
napokon preteky rozbehne a čo sa na trati bude z tohto pohľadu diať, uvidíme už v nedeľu 7. októbra. 
 
KTO JE SILVIA SCHWAIGER 
V rakúskom Schwazi žijúca slovenská 
reprezentantka v dlhých behoch Silvia 
Schwaiger (za slobodna Olejárová) je dnes 
jednou z adeptiek na zisk titulu majsterky 
Slovenska v maratónskom behu pre rok 
2018. Výborne si nedávno počínala na 34. 
majstrovstvách sveta v behu do vrchu 
v Canille v maličkom štátiku Andorra 
ležiacom v Pyrenejach medzi Španielskom 
a Francúzskom. Tridsaťšesťročná úradujúca 
majsterka SR v krose skončila na náročnej 
11,933 km merajúcej trati v mimoriadne 
silnej konkurencii 78 „vrchárok“ na 8. 
mieste, pričom z Európaniek bola piata. 
Pripravuje sa pod vedením skúseného 
Dušana Valenta, ktorý sa v minulosti 
podpísal pod  výsledky mnohých našich 
atlétov, Roba Štefka nevynímajúc. V rámci 
svojej prípravy obsadila v tomto roku na  polmaratóne v Klagenfurte 5. miesto v solídnom čase  1:16:40 
 
 
 



                           

 
 

MATADORI A PRVÁCI 
Na štartovej čiare maratónu sa v Košiciach už 
čoskoro stretnú pretekári s  najrozmanitejšími 
skúsenosťami. Jednoducho matadori i prváci. 
Práve tak je nazvaný program  a prezentácia, ktorá 
sa odohrá v sobotu 6. októbra o 17.00 na pódiu 
Expa MMM. Pozvaná je desiatka skúsených 
bežcov, ktorí sú odhodlaní pomôcť svojim mladším 
kolegom pri udávaní toho správneho tempa na 
cieľový čas od 3:00 do 4:30 hod. Nájdeme medzi 
nimi členov Diamantového klubu MMM Evu 
Kissovú či Imricha Mihoka a samozrejme viacerých 
ďalších. Na opačnú stranu pódia sa postavia novici, 
teda bežci z programu Môj prvý maratón. Viac než 
600 z nich je zastúpených sedmičkou  statočných, 

ktorých príbehy a prípravu sme celý rok sledovali. Aj takéto spojenie skúseností a nových ambícií patrí 
k filozofii Medzinárodného maratónu mieru a jeho snahy o tolerantnosť, priateľstvo, pomoc a fair play.  
 
MUŽ Z PLAGÁTU 
Keď sa končil Medzinárodný maratón mieru 2017,  
organizátori sa  s blížiacou 15. hodinou netrpezlivo 
dívali k Dómu sv. Alžbety. Vyzerali,  kedy sa objaví 
muž, na ktorého jednoducho treba počkať. Objavil 
sa v pravý čas, aby symbolicky, ako najstarší  
účastník MMM, posledný preťal cieľovú pásku 
práve sa končiaceho maratónu. Andreas Ziegler 
z Wuppertalu to vlani  dokázal v Košiciach už po 
deviatykrát. To, čo je však hodné väčšej 
pozornosti, sa skrýva v inom. V jeho dlhoročnom 
priateľstve ku Košiciam. Málokto zo zahraničných 
bežcov chová k maratónu v Košiciach väčšiu 
náklonnosť ako práve Andreas Ziegler. Dôvodov je 
viacero. Bol jednou z rozhodujúcich postáv, ktoré 
vytvárali ešte v časoch komunizmu partnerstvo 
medzi Košicami a Wuppertalom. Okrem 
spolupráce na diplomatickej, hospodárskej či 
univerzitnej pôde stál i pri pamätnom prepojení  
oboch miest prvým štafetovým behom v roku 
1988. Ani v roku 2018, keď sa dožíva okrúhlej 80-
tky, nebude muž, ktorého cieľová fotka inšpirovala tvorcov plagátu MMM 2018, na štarte svojho 
milovaného maratónu chýbať. 
 
 



                           

 
 

VIZITKY FAVORITOV 
 
Muži 
 
Reuben Kiprop Kerio (KEN, 1994), IAAF Label: Gold 
2:08:12, Košice 2017, 1. miesto 
2:09:05, Brescia 2016, 1. miesto 
 
Raymond Kipchumba Choge (KEN, 1988), IAAF Label: Gold 
2:08:39, Kolín 2016, 1. miesto 
2:09:53, Košice 2017, 5. miesto 
2:11:07, Viedeň 2016, 5. miesto 
2:12:23, Linz 2018, 4. miesto 
 
Afewerk Mesfin Woldetensae (ETH, 1992), IAAF Label: Gold 
2:09:49, Chongqing 2017, 1. miesto 
2:09:49, Dubaj 2013, 14. miesto 
2:10:05, Dubaj 2016, 14. miesto 
2:11:39, Košice 2014, 3. miesto 
 
Eliud Barngetuny (KEN, 1987), IAAF Label: Gold 
2:10:15, Madrid 2018, 1. miesto 
2:10:23, Miláno 2017, 5. miesto 
2:13:14, Taipei 2015, 1. miesto 
 
Nicholas Kipchirchir Korir(KEN, 1990), IAAF Label: Gold 
59:50, Polmaratón Breda 2016, 1. miesto 
28:27, 10 km Berlín 2016, 3. miesto 
 
Douglas Kipsanai Chebii (KEN, 1993), IAAF Label: Gold 
2:08:43, Sevilla 2018, 5. miesto 
2:09:48, Sevilla 2017, 4. miesto 
2:11:26, Varšava 2016, 2. miesto 
 
Ezekial Kemboi Omullo (KEN, 1987), IAAF Label: Gold 
2:08:55, Varšava 2016, 1. miesto 
2:09:10, Viedeň 2017, 3.miesto 
2:11:17, Varšava 2018, 1. miesto 
 
Jozef Urban (SVK, 1986) 

2:21:51, Košice 2017, 10. miesto 
2:22:18, Košice 2016, 8. miesto 
 



                           

 
 

Ženy 
 
Sheila Jerotich (KEN, 1989), IAAF Label: Gold 
2:27:34, Košice 2017, 1. miesto 
1:12:02, Polmaratón Minsk 2018, 1. miesto 
 
Milliam Naktar Ebongon(KEN, 1992), IAAF Label: Gold 
2:34:36, Enschede 2018, 3. miesto 
1:10:34, Polmaratón Hamburg 2018, 3. miesto 
 
PRIZE MONEY 

Poznámka: Prize money pre 2. – 10. miesto v pretekoch mužov a žien  budú redukované o 50% v prípade, že čas 
atléta  v cieli prekročí hodnotu 2:20:00 resp. 2:45:00.  
 
 

 
 
 



                           

 
 

PROGRAM MMM 
 
 

PIATOK, 5. OKTÓBER 2018 
10.00  Otvorenie registračných centier a Expa MMM / Námestie osloboditeľov, Aupark Košice 
10.00  Detská atletika -Športové súťaže detí košických škôl / Mestský park Košice 
15.00  Tlačová konferencia s elitnými atlétmi / Hotel DoubleTree by Hilton 
 
 
SOBOTA, 6. OKTÓBER 2018 
9.00  Expo MMM a sprievodný pódiový program / Námestie osloboditeľov, Aupark Košice 
10.00  Vodácky maratón / Malá Lodina 
10.30  Diamantový klub MMM - Odovzdanie čestných certifikátov členom klubu / Expo MMM 
11.00  Autogramiáda hostí a favoritov MMM 2018 / Expo MMM 
13.00  Položenie kytice kvetov k pamätníku prvého štartu maratónu / Turňa nad Bodvou 
14.00  Pasta Párty pre účastníkov MMM (do 19.00) / Hotelová akadémia, Južná trieda č. 10, Košice 
16.00  Vybehaj to s Matejom - prechádzka s olympijským víťazom Matejom Tóthom / Expo MMM, 

Mestský park, Hlavná ulica 
17.00  Matadori a prváci - Skúsení maratónski matadori a bežci z programu Môj prvý maratón / 

Expo MMM 
18.00  Prijatie hostí - Prijatie hostí MMM zastupujúcim primátorom mesta Košice / Historická 

radnica 
19.00  Zapálenie maratónskeho ohňa / Námestie Maratónu mieru Košice 
19.00  Biela noc – Medzinárodný festival súčasného umenia  
 
 
NEDEĽA, 7. OKTÓBER 2018 
8.40  Oficiálne otvorenie MMM 2018 /Hlavná ulica Košice 

ŠTART MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU 2018 
8.50  Inline, Handbike 
9.00  Maratón 

Polmaratón 
Juniorská štafeta „Gösta Leandersson“; 
Magna Getrag Maratón 4× ¼ 

9.10  U. S. Steel Family Run – Minimaratón 
9.30  Hudobný maratón na trati pretekov 

11.00  Očakávanie víťazov maratónu 
11.30  Slávnostné ceremoniály vyhlasovania víťazov 
15.00  Ukončenie 95. ročníka MMM 
 
 
 
 
 



                           

 
 

STAV REGISTRÁCIE  
 

On-line registrácia MMM Stav k 2. októbru  2018 

Disciplína   Počet registrovaných  

Maratón  2062 

Polmaratón  4642 

Štafeta 4 x 1/4  1048 

Inline  322 

Handbike & Vozíčkari 24 

Minimaratón* 4 000 

Juniorská štafeta* 700 

Vybehaj to s Matejom* 500 

Detská atletika* 550 

Spolu 13 848 

*limitovaný /známy konečný počet účastníkov   

**Počet registrovaných k 1. 10. 2017 13 053 

 


