
 

Návštevný poriadok MMM 

Organizátor:   Maratónsky klub Košice , Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice 
                                                                                                     

Podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, č.1 /2014 Z.z. § 6 ods. 4, organizátor 96. 
ročníka Medzinárodného maratónu mieru v  Košiciach, za účelom bezpečnosti, ochrany zdravia, 
životného prostredia a plynulého priebehu pretekov vydáva NÁVŠTEVNÝ PORIADOK  MMM 201 9 
v nasledovnom znení: 
 
I. MMM a jeho disciplíny prebiehajú po cestných komunikáciách mesta Košice pri vylúčení cestnej premávky. K 

trati je voľný (okrem vyhradených zón), bezplatný prístup divákov, ktorí sa stávajú účastníkmi podujatia. 
 
1. Obmedzenia vstupu verejnosti a divákov sú vo vyhradených zónach: 

a) Štart / Cieľ, 
b) Hlavná ul. vyhlasovanie víťazov, 
c) Hlavná ulica s ohraničením prenosnými zábranami. Prechádzanie cez trať je len vo 

vyhradených koridoroch. 
d) Cieľ Inline a Handbike na Moyzesovej ul. pri odbočke do Bačíkovej u.  
e) Cieľový servis v zóne za priestorom Štart / Cieľ 

 
2. Pre verejnosť a účastníkov podujatia sú vyhradené dve tribúny na západnej strane Hlavnej Ulice 

v priestore štartu a cieľa. Vstup na tieto tribúny je bezplatný.  Na Hlavnej ul. medzi Dómom 
a Urbanovou vežou sú umiestnené nadchody pre návštevníkov podujatia, za účelom umožnenia 
prechodu cez maratónsku trať. 
 

3. Trať MMM: Štart a cieľ pred hotelom Hilton - Hlavná - Komenského - Kostolianska - Areál Anička 
- Tenisové kurty - Kostolianska - Vodárenska - Hlinkova - Národná Trieda - Štefániko-va - 
Protifašistických bojovníkov - Jantárová - Južná trieda - obrátka pri hoteli Centrum - Južná 
trieda - Holubyho - Rastislavova - Moyzesova - Čsl.armády - Festivalové nám. - Watsonova - 
Komenského - Hlavná. Polmaratón do cieľa a  Maratón po obrátke pred cieľom, ešte raz ten istý 
okruh. Disciplíny Handbike a Inline štartujú na rovnakom mieste, absolvujú len jedno kolo, 
s predĺžením trate (cca od 09.25 do 10:30 hod.) na Južnej triede po most pri VSS  a  späť na 
pôvodnú trať pri Holubyho ul., s cieľom na Moyzesovej ulici pri odbočke na Bačíkovu ulicu.  

 
4. Účastníci podujatia aj náhodní chodci, ktorí sú v  kontakte s traťou MMM, alebo do nej vstupujú 

sú povinní sa správať tak, aby neohrozili, ani neobmedzili pretekárov. Sú povinní plniť príkazy 
a nariadenia polície a usporiadateľskej služby.  

 
5. Účastníci podujatia musia dodržiavať povinnosti a  zákazy vyplývajúce zo Zákona 

o organizovaní verejných športových podujatí č.1/2014 Z.z. uvedené v §15 a §16.  
 

6. Mestská hromadná doprava premáva podľa osobitného režimu. Vývesky o  obmedzení 
a presmerovaní MHD sú na všetkých dotknutých zastávkach MHD.  

 
7. Úplná uzávierka ciest na trase MMM sa začne od 6:30 hod. na severnej strane Nám. 

Osloboditeľov, kde je rozcvičovací priestor pre bežcov. Od 8:30 hod. musia motoristi počítať 
s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM.  

 



8. Obmedzenia v cestnej doprave končia priebežne, podľa pohybu pretekárov po trati MMM. 
v čase 14:30 – 15:00  hod. Ukončenie podujatia je o  15:00 hod. 

 
II. Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia 

1. Účastník podujatia je povinný 

a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného 
zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný 
poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, 

b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo 
psychotropných látok počas podujatia strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena 
súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia 

c) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia 
pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa § 14, 

d) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia, 
 

2.  Účastníkovi podujatia sa zakazuje 
a)  vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú 

zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon 
športovej činnosti, 

b)  navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, 
c)  vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom 
alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, 

d)  mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu, 
e)  používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo 

iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu 
riadneho priebehu domáceho podujatia, 

e) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom 
môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti 
účastníkov podujatia, 

f) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie 
textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov 
alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, obhajujúce, 
podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči 
skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, 
etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, 

g) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta 
konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch, 

h) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora, 
i) vhadzovať predmety do priestoru športoviska. 

 

III. Obchádzky pre cestnú dopravu počas MMM:   

SMER  Prešov - Centrum a opačne                          
- z diaľnice od Prešova sa autom dostanete po odbočenie do Tesca a mestskej časti Džungla  
- vozidlá prichádzajúce  po Palackého ulici do centra budú odklonené smerom k železničnej stanici. Bočnými 

ulicami sa autom dostanete až na Študentskú ulicu      a následne po Hlinkovej smer Tesco, Prešov . 

Smer Južná trieda od Barce 
- z Južnej triedy je umožnený prejazd Jantárovou ulicou až na križovatku s ulicou Palackého.  Na tomto úseku, 

od Palackého ulici nebude umožnená cestná premávka vozidiel smerom na Južnú  triedu. 

Smer od Železníkov na Rastislavovu 
- z Gemerskej ulice Vás odklonia na Rastislavovu smerom na Juh. Oproti Vám, od Holubyho ulice, poobežia 

maratónci.      

Smer po Moldavskej do centra  
-  vozidlá odklonia na križovatke Žižkova - Kuzmányho. 

Smer Podhradová cez Vodárenskú 
- Vodárenská je dočasným DZ zjednosmernená od Hlinkovej v smere na Podhradovú (v opačnom smere 

bežia maratónci).Sťažený je prejazd križovatkou Kostolianska cesta – Cesta pod Hradovou ( len podľa 
pokynov polície). 

Smer z  Terasy ku amfiteátru 
- autom prejdete Festivalové nám. a do centra po Kuzmányho ulicu. Po Kuzmányho ulici až ku križovatke 

Štúrova - Moldavská - Žižkova. 

Smer Margecany, Sp. Nová Ves,  
- Z Tr.SNP pred Festivalovým nám. je umožnený prejazd do protismeru cez koľajište v smere na ulicu 

Watsonovu. Watsonova ulica je rozdelená dopravnými kužeľmi. Jazdné pruhy smerom ku Komenského ulici 
sú vyhradené pre bežcov. Na opačnej strane bude obojsmerná premávka po ulicu Hurbanovu. Odbočením 



na ulicu F. Urbánka sa vozidlom dostanete z mesta od-do Čermeľa, na Podhradovú a v smere  Margecany, 
Sp. Nová Ves. 

Smer Kysak, ZOO Kavečany  
- premávka presmerovaná na Kostolianskej ceste cez železničné priecestie do Ťahanoviec na Magnezitársku 

ulicu. Po tejto trase cez Magnezitársku sa dostanete z mesta na smer Kysak. Na vyznačenej odbočke po 
účelovej komunikácii je prístup do ZOO Kavečany. 

 


