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V TRADIČNEJ PODOBE
Bilancovanie roku 2021 je z pohľadu Medzinárodného maratónu mieru, i z pohľadu množstva 
projektov s ním spojených, už omnoho radostnejšie než tomu bolo vlani. I keď sa obmedzenia, 
neistoty a náznaky širšej spoločenskej krízy zďaleka nevytratili, bolo možné pripraviť toto 
tradičné podujatie v podobe, ktorá sa už aspoň z časti približovala k tým predchádzajúcim.

I v tejto výročnej správe je viacero dát spájaných a porovnávaných zámerne ešte s rokom 2019, 
ktorý sa stal referenčným pokiaľ išlo o stanovenie najdôležitejších cieľov a kritérií.





PRÍPRAVA 
A PRIEBEH MMM 2021

VÝCHODZIE PODMIENKY 
A OBMEDZENIA
Ciele, postupy a priority spojené s prípravou podujatia boli definované v dokumente  
Koncept MMM 2021, ktorý bol spracovaný a prerokovaný jednotlivými organizačnými  
zložkami vo februári 2021.

Za najväčšie riziká boli v tejto analýze označené procesy a dopady spojené s pokračujúcou 
pandémiou Covid 19. Za referenčný rok bol z pohľadu prípravy určený rok 2019 a ciele boli 
definované ako snaha o čo najdôslednejšie sa priblíženie k dosiahnutým parametrom a to 
z pohľadu:

počtu účastníkov,

dosiahnutých športových výkonov,

zdrojov rozpočtu podujatia.
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PARTNERSTVÁ 
A SPOLUPRÁCE
Nevyhnutným predpokladom pre zvládnutie všetkých náročných procesov bolo i v roku 2021 
zaistenie všetkých dôležitých partnerstiev a zapojenie spolupracujúcich inštitúcií. Zo strany 
organizátorov MMM, teda zo strany Maratónskeho klubu Košice, ako aj zo strany spoločnosti 
Progress Promotion Košice, boli počas celého roka vyvíjané aktivity ku skorému a jednoznačnému 
uzatváraniu partnerstiev tak, aby sa práve na ich základe mohli odvíjať všetky ďalšie dôležité 
parametre podujatia.

Generálnymi partnermi MMM 2021 boli spoločnosti U.S.Steel Košice a Niké – stávková kancelária.

Generálnym inštitucionálnym partnerom bolo mesto Košice. To okrem priamej finančnej dotácie 
zaistilo i významnú podporu v oblasti poskytovaných služieb a to najmä zo strany zložiek mesta 
a mestských firiem ako sú Mestská polícia, dotknuté referáty magistrátu mesta Košice, Bytový 
podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Mestské lesy, K13 a viaceré ďalšie.

Hlavnými partnermi tohto projektu v roku 2021 boli Východoslovenská energetika, Slovakia 
Travel, Magna, Košický samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu. Podujatie bolo 
zorganizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.

Organizovanie maratónu podporilo ďalších viac ako 20 reklamných a marketingových partnerov.

Dôležitou súčasťou pri príprave MMM zostáva už po mnoho rokov i Krajské riaditeľstvo 
policajného zboru v Košiciach a jednotlivé jeho zložky. Tie cez svojich príslušníkov zabezpečili 
i v roku 2021 na tomto úseku všetky dôležité výkony, čim prispeli výrazne k bezpečnsoti 
a hladkému priebehu celého podujatia.





PROCESY REGISTRÁCIE 
A VÝVOJ PRIHLASOVANIA
Registrácia na MMM 2021 bola otvorená v marci roku 2021. Oproti rokom predošlým bol tento 
proces odložený o zhruba jeden mesiac. Dôvodom bola skutočnosť, že už v momente otvorenia 
bolo v databázach zalistovaných viac ako 4 000 bežcov, ktorí si po mimoriadne oklieštenom 
ročníku 2020 presunuli svoj štart na rok 2021.

Práve presuny štartu, verifikačné procesy a nová definícia vzťahu medzi účastníkom  
a organizátorom, kládli najväčší nápor na činnosť oddelenia registrácie MMM.

Celkový vývoj registrácie bol stále poznačený neistotou a pokračovaním pandémie.

To sa prejavilo najmä na počte prihlášok zo zahraničia, ktoré sa oproti roku 2019 výrazne prepadli. 
Pokles bol zaznamenaný aj na strane tzv. korporátnej účasti, teda v prípadoch keď zamestnávatelia 
poskytovali štart na MMM vo forme jedného zo zamestnaneckých benefitov.

Celkovo sa registrácia v hlavných disciplínach dostala na úroveň 64% oproti roku 2019  
a v doplnkovej disciplíne U. S. Steel Family Run – Minimaratón na úroven 37% oproti referenčnému 
roku 2019.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021



MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU 2019 
REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU 2021
REGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI
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KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU 
A PR AKTIVITY MMM
Celoročná komunikačná kampaň sa niesla v znamení jej hlavného odkazu: 
 

Máme sen opäť sa môcť slobodne rozbehnúť. . 
We have a dream to run freely again.
Kampaň a komunikácia bola z časti krízová, z časti motivačná. 

V roku 2021 prevládala už našťastie jej motivačná podoba. Nadviazala na líniu zo záveru roka 
2020, vďaka ktorej sme dokázali získať súhlas až 80% bežcov s presunom ich štartu a štartovného 
poplatku na rok 2021.

Komunikácia sa v roku 2021 ešte výraznejšie presunula do on-line priestoru. Naopak úplne 
absentovali osobné prezentácie, výjazdy a stretnutia s bežeckou komunitou tak, ako tomu bolo  
v rokoch pred pandémiou.

Počas celého roka tvorili nosnú líniu Newslettre MMM, ktoré boli v pravidelnej perióde zasielané 
do databázy účastníkov, partnerov, príslušných autorít a samozrejme aj médií.

Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí zaznamenala najmä vďaka facebook stránke MMM 
dynamický rast. Ten sa prejavil zvyšujúcim sa počtom príspevkov i návštevníkov a followerov tejto 
stránky.

Hlavná komunikačná kampaň sa odohrala v mesiaci september 2021 a vďaka mnohým partnerstvám 
a cielenej príprave priniesla tisícky mediálnych zmienok. Televízna, rozhlasová, printová a outdoor 
kampaň bola doplnená viacerými on-line formátmi a tiež zorganizovaním 4 tlačových konferencií 
v Bratislave a v Košiciach.

Samotné podujatie bolo napokon medializované aj v priamom televíznom prenose na Jednotke 
RTVS, pričom sledovanosť podľa peoplemetrov dosiahla úroven 280 000 divákov. Na webe RTVS  
si prenos pozreli diváci v 26 krajinách sveta.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021



MOBILNÁ APLIKÁCIA 
KOSICE PEACE MARATHON

NEWSLETTER
Databáza príjemcov: 10 000+ 
Odoslaných newslettrov: 50+

PR A SOCIÁLNE SIETE



VPLYV PANDÉMIE NA MMM 2021
Celkový vplyv pandémie na organizovanie maratónskych podujatí vo svete síce oproti roku 2020 
klesol, no napriek tomu kalendár bežeckých podujatí ešte zďaleka nemal podobu na akú sme boli 
zvyknutí.  

Pripomeňme, že v zatiaľ najkritickejšom roku 2020 sa s spomedzi tradičných podujatí s viac ako  
40 ročníkmi (a takých je temer 200) podarilo zorganizovať iba 12. Medzinárodný maratón mieru 
medzi nimi našťastie nechýbal.

Rok 2021 bol z tohto pohľadu už o niečo povzbudivejší, no i počas neho chýbali v kalendári 
maratóny vo svojej pôvodnej podobe vo Frankfurte, Hamburgu, Prahe a v mnohých dalších 
mestách.

Najväčšími výzvami z pohľadu MMM boli organizačné zmeny vyvolané potrebou delenia štartu 
pretekov do jednotlivých fáz podľa disciplín a známeho statusu OTP. Všetky takto vyvolané 
riešenia potom prinášali i množstvo ďalšej komunikácie smerom k účastníkom i organizátorom,  
s cieľom oboznámiť ich so všetkými podmienkami a nevyhnutnými zmenami.

Pandémia Covid 19 si vyžiadala osobitný režim aj pri zaisťovaní účasti elitných pretekárov (víza, 
výnimky, PCR testy v Košiciach...), ale aj vytvorenie špeciálných Covid manuálov, zaškolenie členov 
Covid tímov a zriadenie MOM MMM na testovanie účastníkov v priestoroch Kulturparku.

Celý tím MMM sa výrazne angažoval v motivačných kampaniach smerujúcich k vakcinácii. 
Výsledkom bol fakt, že zo všetkých aktívne zapojených bežov sa až 81% preukázalo plnou 
zaočkovanosťou, alebo išlo o osoby, ktoré sa vzhľadom na vek takýmto statusom preukazovať 
nemuseli (v tom čase napr. deti do 12 rokov).

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021





PROGRAM MMM 2021
Za veľké pozitívum roka 2021 je možne považovať fakt, že sa podarilo zachovať pôvodnú a rokmi 
osvedčenú podobu samotnej športovej časti MMM. To znamená, že program v tomto zmysle 
obsahoval celkovo 6 súťažných disciplín s kompletnou registráciou, prípravou štartových listín, 
organizačným zabezpečením a zostavením výsledkových listín.

Vynútenou zmenou bol presun U. S. Steel Family Run - Minimaratónu na sobotňajšie popoludnie. 
Tento krok bol napokon prijatý vcelku pozitívne a po dotazníkovom prieskume spokojnosti sa 
viacero účastníkov vyslovilo za trvalé zachovanie tejto zmeny. Tá prináša okrem iného možnosť  
pre rodičov, ktorí sú zapojení do niektorej z hlavných disciplín, venovať sa o deň skôr i svojim 
ďeťom a štartovať na Minimaratóne spolu s nimi.

Niektoré časti sprievodných programov museli byť modifikované, no podarilo sa ich aspoň v istej 
miere zachovať. Tu máme na mysli formáty ako Expo MMM, Zapálenie maratónskeho ohňa, Detská 
atletika a niektoré ďalšie.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021





TECHNICKO ORGANIZAČNÉ 
ZABEZPEČENIE
Z pohľadu samotného technicko organizačného zabezpečenia sa najviac zmien odohralo  
v súvislosti s prípravou štartových sektorov a rozložením štartov jednotlivých disciplín.

Tento proces spojený s vytvorením samotného konceptu, jeho detalizáciou do manuálov, do máp 
a výkresov až po zaškolenie samotných organizátorov bol časovo a obsahovo najnáročnejšou 
etapou príprav.

Z pohľadu rozsiahlej logistickej podpory sa zmeny v roku 2021 týkali vytvorenia centrálneho skladu 
MMM, ktorý vznikol v priestoroch partnerskej firmy Labaš, s.r.o..To umožnilo už počnúc podujatím 
KPHM (29. 8. 2021) až po skončenie MMM využívať jeden priestor na navážanie materiálov  
a tovarov, triedenie a prípravu na expedovanie pre jednotlivé potreby podujatia.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021



Materiálne vybavenie MMM bolo doplnené  
o ďalšie prvky technického charakteru, čim sa  
finalizovala zostava navigačných konštrukcií 
využitá po prvý krát v plnej miere na vyznačenie 
trate, inštaláciu jednotných kilometrovníkov 
a plnú navigáciu v priestore štartu a cieľa.

Z hľadiska organizácie a bezpečnosti bol  
dôležitý aj návrat k mimoúrovňovému  
nadchodu v mimoriadne exponovanom bode  
trate na Hlavnej ulici pri Dóme sv. Alžbety.

Samotný priebeh maratónu sa nezaobíde  
bez nasadenia početných skupín organizátorov  
a usporiadateľov. Ich počet aj v roku 2021 prekročil číslo 1 000. 

Medzi najväčšie skupiny patria:

príslušníci KRPZ,

príslušníci Mestskej polície,

členovia usporiadateľskej služby, z časti pozostávajúci zo študentov UPJŠ v Košiciach,

členovia dobrovoľných hasičských zborov zoskupených v DHZ Košice-okolie,

pedagógovia a študenti stredných škol vykonávajúci najmä činnosti  
na občerstvovacích staniciach,

skupiny dobrovoľníkov z partnerských firiem a inštitúcií  
ako U. S. Steel Košice, I. Lions klub Košice, Aqua Pro, Katis a další.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021



ŠPORTOVÁ STRÁNKA MMM 
A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY
Z pohľadu celkovej športovej úrovne sú najsledovanejšou a najporovnateľnejšou časťou samozrejme 
výsledky aboslutnych víťazov a pretekárov v Top 10. Tu je možne konštatovať, že v hodnotení podľa 
metodiky World Athletics získal košický maratón v roku 2021 rekordný počet 9 515 bodov. 
 
V konečnom poradí sa tak zaradil na 12. miesto svetového rebríčka. 

 1 TCS Amsterdam Marathon NED 10049
 2 Virgin Money London Marathon GBR 10047
 3 Generali Milano Marathon ITA 9997
 4 Maraton Valencia Trinidad Alfonso EDP ESP 9905
 5 Schneider Electric Marathon de Paris FRA 9803
 6 Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race, Siena ITA 9788
 7 NN Marathon Rotterdam NED 9760
 8 BMW Berlin Marathon GER 9719
 9 Zurich Marato Barcelona ESP 9698
 10 Bank of America Chicago Marathon USA 9578
 11 Enschede Marathon NED 9540
 12 Košice Peace Marathon SVK 9515
 13 Volkswagen Prague Marathon  CZE 9510
 14 TCS New York Marathon USA 9504
 15 ADNOC Abu Dhabi Marathon UAE 9479
 16 Harmony Geneva Marathon SUI 9473
 17 Vienna City Marathon AUT 9361
  ...
  Run Rome The Marathon ITA 9 185
  ...
  B.A.A. Boston Marathon USA 9 110 

* Podujatia, ktoré sa konali za špecifických a zvýhodnených podmienok.

V redukovanom poradí štandardne organizovaných maratónov sa MMM nachádza  
priebežne na 9. mieste na svete a na 7. mieste v Európe. 
K 1. 12. 2021 bolo hodnotených celkovo 93 maratónov spĺňajúcich kritéria WA.

VÝSLEDKY MMM 2021 - ŽENY - MARATÓN

 1 Ayuntu Kumela TADESSE (ETH) 2:24:35 (trať. rekord)
 2 Maeregu Hayelom SHEGAE (ETH) 2:24:42
 3 Dinknesh Mekash TEFERA (ETH) 2:25:00

VÝSLEDKY MMM 2021 - MUŽI - MARATÓN

 1 Reuben Kiprop KERIO (KEN) 2:07:18
 2 Hiribo Shano SHARE (ETH) 2:07:48
 3 Albert Kipkosgei KANGOGO (KEN) 2:07:52 
 

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021



Z pohľadu domácej konkurencie sa výkonmi výraznejšie presadili muži. Jednak dramatickým 
súbojom o titul majstra Slovenska a jednak i výrazným počtom nových osobných rekordov 
u bežcov s výkonnosťou na úrovni 2:25-2:40.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021

Marek Hladik 2:26:08 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:22:44

Taras Ivaniuta 2:29:26 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:27:44

Matúš Hujsa 2:33:01 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:28:49

Miroslav Ilavský 2:34:17 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:30:54

Richard Orawetz 2:40:47 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:34:58

Filip Nemček 2:48:30 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:40:26

Michal Kováč 2:59:42 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:38:04

Michal Kubovčík debut > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:36:37

Adam Mihalov debut > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 2:39:47

Z pohľadu masovej účasti hobby bežcov sú podtstatné ich hodnotenia, mikropríbehy a napĺňanie 
vlastných športových ambícií. To všetko s prihliadnutím na minimalizáciu rizík a vyhnutie sa 
zásadnejším zdravotným alebo bezpečnostným komplikáciám.



SPÄTNÉ VÄZBY A HODNOTENIA
Celkové hodnotenie MMM 2021 sa okrem reportov, hodnotení, rebríčkov a komentárov opiera aj 
o veľmi široký priekum spokojnosti, ktorý organizátori MMM vykonali dotazníkovým prieskumom 
u všetkých účastníkov. Viac ako 2 000 vyplnených formulárov dáva veľmi objektívny obraz 
a poskytuje pre tímy MMM cennú spätnú väzbu.

Celkovo dosiahnutý ranking MMM 2021

Detailnejšie hodnotenia sú súčasťou internej dokumentácie organizátorov a bude sa z nich 
vychádzať aj pri nastavovaní parametrov MMM v ďalších rokoch.

PRÍPRAVA A PRIEBEH MMM 2021





KOMUNITNÉ PROGRAMY, 
KAMPANE A AKTIVITY 
VIAZANÉ K MMM 2021

Viaceré komunitné programy a kampane boli v roku 2021 prekoncipované, prenesené do virtuálnej 
podoby  alebo inak prispôsobené celkovej situácii. 

PO STOPÁCH 
MARATÓNSKYCH LEGIEND
Neodmysliteľnou súčasťou MMM je projekt „Po stopách maratónskych legiend“, ktorý aj v tomto 
roku vyvrcholil finálovou juniorskou štafetou v nedeľu 3. októbra. Projekt bol tentoraz venovaný 
svetovej maratónskej legende, etiópskemu vytrvalcovi Abebe Bikilovi, ktorý v Košiciach štartoval 
a zvíťazil presne pred 60 rokmi. Abebe Bikila, dvojnásobný olympijský víťaz (Rím 1960, Tokio 1964) 
vo svojej kariére dobehol do cieľa 14 maratónov a iba dva z nich nevyhral. S osobným rekordom 
2:12:11 na OH v Tokiu sa stal prvým maratóncom, ktorý obhájil olympijské zlato. Tento výkon mu 
zároveň priniesol prvenstvo vo vtedajších svetových rebríčkoch. 

Študenti stredných škôl pôsobiacich na území Košického samosprávneho kraja sformovali  
21 štvorčlenných štafiet, z ktorých si najlepšie počínala tá z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.



BEŽ SO SRDCOM
Aj v roku 2021 priniesol maratón v Košiciach všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do 
charitatívneho programu Bež so srdcom. Do programu prispievali už od otvorenia on-line 
registrácie účastníci MMM darovaním zvolenej sumy. Celková čiastka bola navýšená aj vkladom 
Maratónskeho klubu a medzi tri subjekty bola napokon rozdelená suma 4 500 Eur. 
Výška všetkých darov bola použitá v celom rozsahu na tieto dobročinné a verejnoprospešné účely:

Úsmev ako dar – 1 500 €

Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice – 1 500 €

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach – 1 500 €

Maratónsky klub sa stal aj príjemcom 2% z daní a takto získané prostriedky použil na podporu 
športu mládeže a tiež na účasť hendikepovaných športovcov v programe MMM 2021. 

KOŠICE OPÄŤ V PROGRAME 
ABBOTT MARATHON MAJORS
Od jesene 2018 je MMM zapojený do jedného z nových programov Asociácie Abott World 
Marathon Majors (AWMM), ktorá vznikla v roku 2006 na základe dohody šiestich veľkých 
maratónov v Tokiu, Bostone, Londýne, Berlíne, Chicagu a New Yorku. Program zastrešuje aj súťaže 
Abbott WMM Age Group s desiatkami behov na celom svete, na ktorých môžu hobby bežci 
zbierať body do globálneho rebríčka podľa jednotlivých vekových kategórií.

Vďaka tomuto programu dostávajú účastníci MMM šancu kvalifikovať sa na Majstrovstvá sveta 
veteránov. To sa naposledy, a veľmi úspešne, podarilo aj Jánovi Hazuchovi, viacnásobnému 
víťazovi MMM vo svojej vekovej kategórii, ktorý sa môže pýšiť i prvenstvami na všetkých šiestich 
Marathon Majors.
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DIAMANTOVÝ KLUB MMM
Program Diamantový klub MMM eviduje a združuje všetkých bežcov a bežkyne, ktorí majú na svojom 
konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na najstaršom maratóne v Európe. Členstvo v tomto 
prestížnom klube je bežcom priznané ihneď v ďalšom ročníku MMM po splnení uvedenej podmienky 
o počte absolvovaných maratónov v Košiciach. V roku 2021 boli do klubu slávnostne uvedení ďalší jeho 
členovia, čím sa ich počet nateraz rozšíril na 63.

ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ KOŠÍC
František Višnický, čestný člen Maratónskeho klubu Košice a dvojnásobný 
viťaz MMM z rokov 1983 a 1986 sa stal oceneným športovcom ankety ŠOK 
(Športová osobnosť Košíc) v kategórii Legenda.

Rodák z Poľova pri Košiciach sa už v úvode svojej atletickej kariéry 
presadzoval i na medzinárodnom fóre, keď ako 19 ročný štartoval vo 
finále juniorských majstrovstiev Európy v behu na 5 000 m. Na MMM 
debutoval v roku 1980 siedmym miestom aby už o tri roky neskôr zvíťazil 
časom 2:16:52 a stal sa tak po Karolovi Hallovi iba druhým Košičanom 
na najvyššom stupienku Medzinárodného maratónu mieru. Darilo sa 
mu aj v ďalších sezónach, keď si v holandskom mestečku Maasluis 
neďaleko Rotterdamu vytvoril nový osobný rekord 2:14:14 a v roku 1985 
reprezentoval Československo na premiérovom ročníku Svetového 
pohára v japonskej Hirošime. Vyvrcholením kariéry Františka Višnického 
bolo jeho druhé víťazstvo na MMM v roku 1986 v silnej domácej, nemeckej 
i britskej konkurencii. V doterajšej histórii je tak jediným slovenským 
bežcom s dvoma prvenstvami na najstaršom maratóne v Európe.

 1 Peter Polák 44 44 2:25:20
 2 Miroslav Kriško 40 40 2:29:44
 3 Juraj Fotul 40 39 2:59:03
 4 Vladimír Polák 39 39 2:41:55
 5 Josef Krejsa ml. 38 37 3:10:48
 6 Peter Bačík 37 37 2:54:28
 7 Ján Strömpl 36 36 2:30:53
 8 Tibor Tisza 37 35 2:27:36
 9 Jozef Sciranko st. 35 35 2:37:29
 10 Milan Palko 35 35 2:48:03
 11 Pavol Brandis 35 34 2:56:41
 12 Boris Hlavňa 34 34 2:43:31
 13 Eva Kissová (Winter.) 34 34 3:09:24
 14 Ján Mičko 34 34 3:23:18
 15 Ervin Podžorný 33 33 2:56:16
 16 Jozef Chrenka 34 32 2:41:41
 17 Zdeněk Belko 33 31 2:51:57

 18 Imrich Mihók 32 31 2:57:31
 19 A. Tiszová (Bernáth.) 31 31 3:02:32
 20 František Gallik 35 30 2:43:18
 21 Jozef Zeleník 31 30 2:48:12
 22 Pavol Buchta st. 30 30 2:35:54
 23 Ivan Ďurkovský 30 30 2:41:59
 24 Jozef Vrábeľ 30 30 2:57:11
 25 Peter Pavuk 30 30 3:01:31
 26 Jozef Lieskovský 30 30 3:05:29
 27 Zlata Semanová 30 29 3:08:41
 28 Eugen Pastor 29 29 2:55:21
 29 Peter Kozár 29 29 3:02:39
 30 Pavol Obraz 29 28 2:31:57
 31 Viktor Fotul 29 28 2:46:44
 32 Zdeněk Bohuněk 28 28 2:51:39
 33 Pavel Hýrošš 28 28 2:53:35
 34 Jaroslav Pavlacký 28 28 2:55:19

 35 Mikuláš Dzurinda 28 28 2:57:56
 36 Peter Hus 28 28 3:00:20
 37 Július Smolár 28 28 3:19:03
 38 Jozef Tomečko 29 27 3:02:15
 39 Josef Tuček 28 27 3:14:47
 40 Rastislav Štenda 28 27 3:18:14
 41 Ján Kaľavský 27 27 2:27:01
 42 Milan Furín 27 27 2:34:04
 43 Peter Buc st. 27 27 2:36:48
 44 Rudolf Lorenčík 27 27 2:37:30
 45 Vladimír Balogh 27 27 2:46:59
 46 L. Böszörményi st. 27 27 2:55:59
 47 Jiří Březina 27 27 3:03:16
 48 Vladimír Hirjak 28 26 2:50:35
 49 Milan Kubiatko 28 26 2:52:15
 50 Andrej Guľvaš 27 26 2:51:37
 51 Alexander Simon 26 26 2:57:17

 52 Eva Seidlová 26 26 3:07:31
 53 Miroslav Lietavec 26 26 3:10:04
 54 Marián Horvát st. 30 25 3:50:46
 55 Jaroslav Horný 26 25 2:45:58
 56 Ľubomír Kiš 26 25 3:06:45
 57 Miroslav Smetana 25 25 2:55:46
 58 Zoltán Kováč 25 25 2:59:08
 59 Jozef Slatkovský 25 25 3:10:31
 60 Jozef Čurlej st. 25 25 3:18:43
 61 Bohumil Fortuna 25 25 3:19:10

Mimoriadni členovia

Anna Oroszová - hendikepovaný 
športovec, mnohonásobná účastníčka 
a víťazka svojej kategórie
Daniel Kukľa - hendikepovaný 
športovec, mnohonásobný účastník 
a víťaz svojej kategórie
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WOMEN FRIENDLY MARATHON
Napriek všetkým obmedzeniam pokračoval projekt MMM Women Friendly Marathon vo svojich 
aktivitách aj v roku 2021. Jeho základným cieľom je popularizácia bežeckého športu v cieľovej skupine 
žien a snaha o primeranejšie zastúpenie žien v štartovom poli MMM. Súčasťou projektu v roku 2021 bolo 
16 skupinových tréningov pod vedením kvalifikovaných trénerov ako aj víkendový letný kemp WFM. 
V štatistických prehľadoch MMM sa aj vďaka tejto cielenej aktivite prejavuje každoročný nárast počtu 
žien v jednotlivých disciplínach MMM. V roku 2021 toto zastúpenie dosiahlo 25,87% z pomedzi všetkých 
registrovaných účastníkov MMM.

DETSKÁ ATLETIKA MMM
V piatok 1. októbra sa konala tradičná Detská atletika 
MMM, ktorej sa zúčastnili deti košických základných škôl 
a popoludní aj rodičia so svojimi ratolesťami. Pod vedením 
olympioničiek Janky a Danky Velďákových, za významnej 
pomoci klubu Atletika Košice, sa na priestranstve pred 
obchodným centrom Aupark Košice, len pár metrov od 
štartu a cieľa MMM, mohli deti zoznámiť so základnými 
atletickými disciplínami a prejaviť v nich svoj talent.

ULTRAMARATHON  MISKOLC – KOŠICE  
Záver bežeckej sezóny 2021 sa niesol aj v našej participácii na zorganizovaní ultramaratónu z Miskolca 
do Košíc. V sobotu 6. novembra sa na trať dlhú 115 kilometrov vydali za úsvitu jednotlivci i štafetové 
tímy s ambíciou o čo najlepšie umiestnenie vo svojej kategórií. Spolu s mestom Košice, ktoré sa stalo 
gestorom týchto pretekov na našom území, sa nám podarilo zapojiť do spolupráce i všetky obce na 
slovenskej časti trate a napokon v cieli ako prvých privítať Gábora Koháryho a Dóru Vargovú. 
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ODLOŽENÁ PREMIÉRA – KOŠICE 
PEACE HALF MARATHON
Nový súťažný formát, nástupca júnových polmaratónov na tradičnej trati z Košíc do Sene, mal svoju 
premiéru naplánovanú v máji 2020. Pandémia však zamiešala kartami a tak si tisícka športovcov 
musela na svoj prvý štart počkať až do nedele 29. augusta 2021. Prvý ročník sa rozhodne nemusí obávať 
pokračovania, keďže bežci potvrdili, že do Košíc radi zavítajú nie len v októbri. Tí, ktorí si netrúfli na celú 
vytýčenú trať mali možnosť vyskúšať si jej skrátenú podobu a súťažiť na vzdialenosti 10,5 km.

KOSICE PEACE HALF MARATHON 2021 
MUŽI - POLMARATÓN 

 1 01:08:57 SAHAJDA Tibor
 2 01:14:06 HERICH Ludvig
 3 01:15:12 MIHALOV Adam

ŽENY - POLMARATÓN 

 1 01:28:38 ŠIMKOVÁ Barbora
 2 01:31:11 PANNA Zákányi
 3 01:35:22 NĚMCOVÁ Barbora

KOSICE PEACE HALF MARATHON 2021 
MUŽI - 1/4 MARATÓN 

 1 00:35:00 FRIDMANSKÝ Denis
 2 00:38:06 MAKOVICKY Martin
 3 00:39:02 ŠPERKA Filip

ŽENY - 1/4 MARATÓN 

 1 00:41:35 GEJDOŠOVÁ Zuzana
 2 00:46:51 ŠAMULÁKOVÁ Petra
 3 00:48:41 ZELEŇÁKOVÁ Zuzana





VSE CITY RUN 
BEH, KTORÝ MÁ DUŠU
Jeden z najväčších slovenských charitatívnych behov, VSE CITY RUN, ako súčasť programu a aktivít 
spojených aj s Medzinárodným maratónom mieru, vstúpil v tomto roku do svojho 13. ročníka. Hlavná 
idea tohto podujatia, športom podporiť dobrú vec, ostala zachovaná, no aktuálny ročník so sebou 
priniesol viacero zmien a noviniek. Zmena sa nedotkla titulárneho partnera, ktorým naďalej ostala 
Východoslovenská energetika, a.s., a táto spoločnosť zaistila aj o to, že sa športové úsilie premenilo na 
finančnú pomoc pre tých, ktorí to potrebujú.

Základnou koncepčnou zmenou podujatia bola pochopiteľne jeho forma, ktorá sa, i v dôsledku stále 
platných pandemických obmedzeni, presunula do virtuálnej podoby. Vďaka najnovším technológiám, 
konkrétne mobilnej aplikácii iWatt, bolo možné sa od 6. do 20. júna 2021 podujatia zúčastniť 
z akéhokoľvek miesta na svete, v akomkoľvek čase a dokonca i opakovane.

Cieľom výzvy bolo absolvovať spoločne 400 000 km, vďaka čomu bolo možné získať cieľovú finančnú 
podporu pre Ligu za duševné zdravie. Podarilo sa a pomoc napokon pokryla náklady na jeden celý 
mesiac prevádzky jej Linky dôvery Nezábudka. 

Do podujatia sa zapojilo 3239 účastníkov, ktorí spolu absolvovali 14 765 bežeckých aktivít a symbolický 
cieľ, obehnúť 10 krát našu planétu, úspešne naplnili. 

KOŠICE CITY DUATHLON
Ani ďalšie z podujatí patriacich pod gesciu organizátorov MMM sa nemohlo  zorganizovať v jeho plnom 
a prezenčnom formáte. Pôvodne mestský sprint triatlon musel dostať  v roku 2021 podobu virtuálneho 
duatlonu.  

Beh na 5 km a cyklistika v dĺžke 20 km prilákali v lete stovky účastníkov, ktorí sa vďaka takejto podobe 
mohli zapojiť kdekoľvek na svete a počas vymedzeného času svoje výkony aj opakovane vylepšovať. 
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MMM WINTER 
CHALLENGE 2021
Zima bežcom v úvode roka 2021 neumožnila 
stretávať sa, súperiť, pretekať či trénovať vo väčších 
skupinách. Aktivity Maratónskeho klubu sa preto 
museli situácii prispôsobovať a jednou z prvých 
online výziev v tomto roku bol aj MMM Winter 
Challenge. Do výzvy a súperenia na 5 a 10 km 
tratiach sa od 2. februára do 21. marca zapojilo 368 
športu chtivých bežcov, ktorí prekonávali samých 
seba i svojich súperov na vytýčených tratiach 
v Košiciach, Bratislave, Prešove  
a v Čečehove pri Michalovciach.

MARATHON WARM 
UP CHALLENGE 2021
Tesne pred štartom 98. ročníka MMM rozhýbala registrovaných, ale aj tých, ktorí v tomto roku do 
Košíc pricestovať nemohli aktivita Marathon Warm Up Challenge. Jej podstatou bolo počas 3 týždňov 
nazbierať symbolických 42 km a dostať sa tak do zlosovania o 25 atraktívnych cien. Podporu tomuto 
virtuálnemu podujatiu poskytla spoločnosť Východoslovenská energetika a technickým partnerom sa 
stala aplikácia iWatt, na platforme ktorej sa celá výzva odohrala. Od 6. do 26. septembra účastníci výzvy 
v aplikácii zaznamenali úctyhodných 7 562 aktivít a odbehli spolu viac než 58.000 km. Súčasťou výzvy 
bola aj séria inštruktážnych a podporných videí s maratónskym olympionikom Marcelom Mataninom 
pre tých, ktorých v októbri čakala v Košiciach niektorá z maratónskych výziev.
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HISTORICKÝ VLAK DO TURNE
Do programu MMM bol už tradične zaradený i septembrový poznávací a turistický výlet historickým 
vláčikom do Turne nad Bodvou, teda do miest prvého maratónskeho štartu v roku 1924. Z Iniciatívy 
Maratónskeho klubu i samotnej obce tu už pre časom vzniklo pamätné miesto pripomínajúce túto 
významnú udalosť.

EXPO MMM
Neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je tradične maratónske EXPO.
Vzhľadom na známe obmedzenia bolo realizované v štíhlejšej verzii ako býva zvykom, no rozhodne 
pomohlo oživiť a spríjemniť atmosféru v exteriéri košického Kulturparku, kde sa uskutočnila registrácia 
a vydávanie štartových čísel pre všetkých účastníkov Medzinárodného maratónu mieru. 
Jedným z nosných prvkov, popri prezentáciách aktivít MMM a jeho podporovateľov, bola i pútavá 
fotovýstava venovaná spomienke na Abebe Bikilu. 
Tento dvojnásobný olympijský víťaz sa na maratóne v Košiciach zúčastnil presne pred šiestimi 
desaťročiami, čo bol dôvod na oprášenie dobových fotografií i množstva zaujímavých faktov z jeho 
života i bežeckej kariéry.
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HUDOBNÝ MARATÓN
Príjemným spestrením pre bežcov, ale i pre neúnavne povzbudzujúcich divákov bol i v roku 2021 
Hudobný maratón. Z desiatich pódií sa do ulíc rozoznievali chytľavé melódie z produkcie hudobných 
skupín a vybraných DJov. 

KOŠICKÝ VODÁCKY MARATÓN
Už tradične sa v prvý októbrový víkend popri Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach stretávajú 
na vlnách Hornádu nadšenci a vyznávači vodáckeho športu na známom Vodáckom maratóne. Vďaka 
zohratému tímu organizátorov sa sem radi vracajú celé generácie vodákov, aby si počas plavby alebo 
po jej skončení odovzdali svoje skúsenosti a zážitky. Počet registrovaných účastníkov pri 65 plavidlách 
dosiahol v roku 2021 číslo 154. V hlavnej kategórii K1 muži zvíťazil Vladimír Olejár z Prešova, medzi ženami 
to bola talentovaná Jana Franeková z kanoistického oddielu Kamidze Košice.

Viacerí vodáci sa po svojej sobotňajšej súťaži aj tentokrát v nedeľu prezuli do maratóniek, aby zdolali 
niektorú z bežeckých tratí MMM.
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ZÁVER
Sme na konci bilancovania roku, ktorý priniesol do diania okolo najstaršieho maratónu v Európe novú 
nádej. A snáď aspoň z časti naplnil sny a predstavy tých, ktorí sa na tejto scéne objavili ako organizátori, 
podporovatelia alebo samotní bežci. A práve účasť tisícok športovcov v mnohých aktivitách 
a projektoch počas celého roku 2021 potvrdila, že vynaložené úsilie nebolo zbytočné.





www.kosicemarathon.com


