
                           

 
 

Tlačová správa 
Košice, 25. 09. 2018 
 
U.S.STEEL FAMILY RUN OBJAVUJE TALENTY A INŠPIRUJE DESAŤTISÍCE DETÍ 

Populárny Minimaratón MMM, nesúci už 
roky  názov U. S. Steel Family Run, 
dosiahol vek úplnej dospelosti. Minulo mu 
21 rokov. Počas svojej existencie lákal na 
štart tisíce malých i veľkých bežcov 
z regiónu, no často prekvapujúco aj 
z krajín vzdialených  stovky kilometrov od 
hraníc Slovenska. Z pohľadu popularizácie 
športu zohráva Medzinárodný maratón 
mieru a osobitne U. S. Steel Family Run 
nezastupiteľnú úlohu ak si uvedomíme, že 
účastnícku medailu vlastní už viac ako 

60 000 poväčšine mladých ľudí. Veľkú časť z nich vídame pri športovaní, zvlášť pri behu i dnes, často 
mnoho rokov po ich minimaratónskej premiére. Skvelým príkladom toho, že U. S. Steel Family Run 
môže byť i liahňou talentov, je aj príbeh dnes najlepšieho slovenského vytrvalca Tibora Sahajdu. Ako 
14 ročný žiak Základnej školy v Raslaviciach si trať tohto 4200 metrov dlhého behu vyskúšal i on. Veľký 
talent sa nestratil a o 13 rokov neskôr, v roku 2017, už zožal odmenu za tréningovú drinu ako najlepší 
Slovák v cieli Medzinárodného maratónu mieru. Pridal i nový osobný rekord a získal nominácie na 
európske a svetové šampionáty pre rok 2018. 
 
HOSŤ Z KOLÍSKY MARATÓNU 
Príbeh bájneho Feidippida, ktorý podľa 
legendy zvestoval v roku 490 pred n. l. 
správu o víťazstve Aténčanov nad Peržanmi 
dodnes fascinuje celý svet. Osobitne ho 
vnímajú aj v samotnom Grécku, kde bol 
všadeprítomný  aj počas prvých novodobých 
olympijských hier v roku 1896 a i dnes je 
táto symbolika neprehliadnuteľná pri 
obnovenom, a od roku 1982 pravidelne 
organizovanom maratónskom behu 
z mestečka Maratón do Atén. Do Košíc 
prichádza ako čestný hosť MMM 2018 aj jej 
excelencia, Maria Louisa Marinakis, 
veľvyslankyňa Grécka na Slovensku. Cieľom jej návštevy je 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 prinesie do Košíc i zaujímavú maratónsku symboliku, ktorá sa stane 
súčasťou hlavného ceremoniálu vyhlasovania víťazov MMM 2018.  



                           

 
 

 
OLYMPIJSKÍ VÍŤAZI POBEŽIA NA POČESŤ 100. VÝROČIA ČESKOSLOVENSKA 

Sté výročie vzniku Československa predchádza iba 
o pár rokov inej stovke. Tej, ku ktorej sa 
nezadržateľne blíži aj košický maratón. Je známym 
faktom, že práve pamätný 28. október, ako deň 
vzniku spoločného štátu, bol v roku 1924 tiež 
dátumom pre usporiadanie premiérového 
maratónu na východe Slovenska. Je preto 
príznačné, že storočnica spoločného štátu, 
i v kontexte spoločnej histórie a úspechov atlétov 
z oboch strán rieky Moravy, nebude opomenutá 

ani v rámci programu 95. ročníka MMM. V spolupráci organizátorov MMM so Slovenským a Českým 
olympijským výborom sa v Košiciach predstaví unikátna zostava v podobe štafety, ktorej členovia 
v súčte 4 úsekov absolvujú spolu symbolicky celú maratónsku trať. Od 12. septembra bolo známe, že 
za slovenskú stranu štafetu pobežia dvaja 
vynikajúci chodci, olympijský víťaz z Ria Matej 
Tóth a trojnásobný účastník letných olympiád 
a dnes predseda Slovenského atletického zväzu 
Peter Korčok. Dnes predstavujeme dvojicu mien 
ich českých kolegov, pričom k jednému z nich 
patrí, rovnako ako na slovenskej strane, titul 
olympijského šampióna. David Svoboda je 
historicky najúspešnejší reprezentant Českej 
republiky v modernom päťboji. Je držiteľom 16 
medailí z ME, MS a tiež olympijským víťazom 
v tejto disciplíne z Londýna 2012, kde triumfoval v novom rekorde hier súčtom 5 928 bodov. 

Spolubojovníkom v zostave bude jeho dvojča, 
brat Tomáš Svoboda, úspešný český triatlonista. 
Ten absolvoval i slávnu súťaž Ironmen na Havaji, 
má za sebou množstvo štartov na domácej 
i medzinárodnej scéne a patrí mu titul majstra 
svete v doplnkovej disciplíne biathle. Ešte 
pripomeňme, že štafetu pod názvom 
Československý olympijský tím rozbehne Matej 
Tóth, druhý úsek pridá Peter Korčok, na treťom 
sa k slovu dostane Tomáš Svoboda a finišmanom 
bude zlatý päťbojár David Svoboda.  

 

 



                           

 
 

VIZITKY FAVORITOV 
Prinášame profily ďalších atlétov, ktorí ašpirujú na celkové víťazstvo na 95. ročníku MMM. Medzi nimi 
i obhajca vlaňajšieho prvenstva, 24 ročný Reuben Kiprop Kerio z Kene. 
 
MUŽI 

Reuben Kiprop Kerio (KEN, 1994), IAAF Label: Gold 
2:08:12, Košice 2017, 1. miesto 
2:09:05, Brescia 2016, 1. miesto 
2:11:02, Daegu 2018, 8. miesto 
1:01:21, Polmaratón Lago Maggiore 2017, 1. miesto 
 
Nicholas Kipchirchir Korir (KEN, 1990), IAAF Label: Gold 

59:50, Polmaratón Breda 2016, 1. miesto 

28:27, 10Km Berlín 2016, 3. miesto 

 

Birhanu Bekele Berga (ETH, 1981), IAAF Label: Silver  

2:09:41, Bejing 2009, 5. miesto 

2:11:34, Krakov 2018, 1. miesto 

2:11:57, Buenos Aires 2017, 3. miesto 

2:12:47, Wuxi 2018, 1. miesto 

 
Tibor Sahajda (SVK, 1990) 

2:18:44, Košice 2017, 9. miesto 

2:23:51, Rajec 2017, 1 miesto  
 
 

ŽENY 

Alice Kibor Jepkemboi (KEN, 1992), IAAF Label: Silver 
2:28:19, Rím 2018, 3. miesto 

2:32:28, Marakeš 2017, 3. miesto 

 
Mestawot Tadesse Shankutie (ETH, 1985), IAAF Label: Silver 
2:31:38, Rím 2017, 2. miesto 

2:37:40, Santiago de Chile 2016, 2. miesto 

 
 

 
Nina Savina (BLR, 1993), IAAF Label: Silver 
2:33:50, ME Berlin 2018, 12. miesto 

2:37:09, Krakov 2018, 3. miesto 

1:11:50, Polmaratón Minsk 2016, 2. miesto 

 



                           

 
 

ŠANCA NA PRVÝ MARATÓN PRIŠLA S TANKAMI 
Jurajovi Fotulovi patrí titul služobne najstaršieho 
maratónca na Slovensku. Od jeho premiéry na trati dlhej 
42 km a 195 m uplynie 50 rokov. Do maratónu bol 
zahľadený už od detstva. Temer ako každý Košičan. Snáď 
najväčší impulz prišiel v roku 1961, keď ako 14 ročný na 
trávnik štadióna Lokomotívy na slávnostný nástup viedol 
legendárneho Abebe Bikilu. Fotka s tabuľkou Etiópie 
v rukách patrí v jeho albume medzi najpamätnejšie. V tom 
momente si zaumienil, že maratón raz zabehnem i on sám. 
Vtedy netušil, že šanca príde tak trochu nečakane 
a napomôžu tomu aj neblaho známe udalosti roku 1968. 
Po augustovej okupácii Československa padlo rozhodnutie, 
že maratón v Košiciach bude bez zahraničnej účasti, a tak 

sa zrazu objavilo miesto i pre viacerých domácich pretekárov, ktorí by inak cez prísne kvalifikačné 
kritéria neprešli. Medzi nimi sa ocitol aj Juraj Fotul. Neskôr si už potom  bez obmedzenia pripisoval 
ďalšie košické maratónske štarty až po dnešnú bilanciu 38 cieľových časov v kronikách MMM. Pokiaľ 
sa v poslednej chvíli nič mimoriadne neprihodí, bude si Juraj Fotul môcť pripnúť svoje štartovné číslo 
s logom Medzinárodného maratónu mieru i v nedeľu 7. októbra 2018. Stane sa tak  po temer 
neuveriteľných 50 rokoch od jeho premiéry.  
 
MARATÓN PLNÝ ZÁBAVY 

Počas víkendu od 5. do 7. októbra 
nepôjde vždy iba o prekonávanie 
osobných rekordov, či vylepšenie 
vlaňajších umiestnení. Bežci, 
návštevníci, maratónski priaznivci 
a všetci Košičania si budú môcť 
vychutnať celú paletu zábavných 
formátov, ktoré pripravili tímy 
organizátorov MMM a jeho partneri. 
Medzi najobľúbenejšie patrí Hudobný 
maratón roztancujúci trať v nedeľu 7. 
októbra, pripravený je i 10. ročník 
súťaže fotografov Cvakni si maratón so 
zaujímavými cenami a množstvo 
rozmanitého programu sa chystá aj 

v priestoroch Expa MMM, ktoré otvára svoje brány už od piatku 5. októbra. Autentická mobilná 
aplikácia MMM  ponúka taktiež veľa informácii, live tracking i zábavné selfies. Na bežcov budú okrem 
toho namierené objektívy dvoch profesionálnych tímov fotografov, aby si v cieli mohli vybrať 
z množstva záberov ten najlepší či najkrajší a piatkový večer bude už tradične v znamení aktu zapálenia 
maratónskeho ohňa a obľúbeného festivalu Biela noc. 
 



                           

 
 

VYSKÚŠAJ RAZ, ZAMILUJ SI NAVŽDY 
Týmto sloganom uvádza 
v poslednej dobe Medzinárodný 
maratón mieru svoje kampane 
doma i v zahraničí. Teraz sa 
objavuje zhmotnený aj v kove 
v podobe účastníckej medaily, 
ktorá čaká na každého, kto 
v hlavných disciplínach prekročí 7. 
októbra cieľovú čiaru MMM. 

 
 
 
 
 
 
 

 
STAV REGISTRÁCIE 

On-line registrácia MMM Stav k 25. septembru 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 

 
 


