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Medzinárodný maratón mieru - festival športových a spoločenských aktivít 
Košice, 1. -  3. október 2010 

 
 
POSOL VÍŤAZSTVA JE V KOŠICIACH OBDIVOVANÝ UŽ 50 ROKOV 
 
Keď sa Arpád Račko po štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe rozhodol vrátiť späť do Košíc, 
čakala tu na neho šanca s príchuťou obrovskej výzvy. Na podnet Vojtecha Bukovského sa mladému 
nadanému umelcovi ponúkla možnosť vytvoriť symbol tunajšieho Medzinárodného Maratónu Mieru 
a zároveň prvý krát predstaviť svoju prácu kritickému oku Košičanov. Aj napriek tomu, že sa socha 
nerodila ľahko a počas prípravných prác i samotnej realizácie sa objavilo niekoľko komplikácií, 
výsledok bol ohromujúci. Monument v nadživotnej veľkosti znázorňujúci bezchybne anatomicky 
spracovanú postavu muža v bežeckom pohybe sa okamžite stal neodmysliteľným symbolom nielen 
maratónskeho behu, ale i celých Košíc. Bronzová socha maratónca na monolitovom podstavci dostala 
meno „Posol víťazstva“ a jej vytvorením získalo mesto svetový unikát a nový názov námestia, na 
ktorom bola socha umiestnená - Námestie Maratónu mieru. Socha Posol víťazstva je s maratónom 
a Košicami spojená už 50 rokov. Ten istý čas sa rok, čo rok pod maratónskym symbolom rozhorí 
maratónsky oheň a slávnostne otvorí nový ročník  Medzinárodného maratónu mieru. A tak i majster 
Arpád Račko každoročne dopĺňa pri „svojej soche“ mená víťazov, pečať jeho rúk nesie každé písmeno 
a  mená tých najlepších sú navždy zapísané bronzovými písmenami v srdci mesta. 
 
Akademický sochár Arpád Račko sa narodil 17. júla 1930 v maďarskom meste Szolnok. Po maturite 
na gymnáziu v Košiciach sa rozhodol študovať na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V roku 1956 
sa vrátil do Košíc, kde sa napokon rozhodol i trvalo usadiť. Počas päťdesiatich rokov svojej tvorby 
vytvoril desiatky diel v podobe plastík, portrétov, pamätných tabúľ, reliéfov, či medailí. Medzi 
najuznávanejšie a najznámejšie určite patrí holubica, plastika Jánošíka a Košického erbu, socha 
Maratónca, portrét Abebe Bikilu a mnohé iné dotvárajúce kolorit mesta. Jeho diela si mohli návštevníci 
okrem Košíc pozrieť i na výstavách v Bratislave, Užhorode, Miškolci, či Londýne. Za svoju tvorbu 
získal Arpád Račko niekoľko významných ocenení, medzi nimi i cenu mesta Košice, cenu 
Východoslovenského kraja a Štátnu cenu. 
 
Od gymnastiky k maratónu 
Pri vytváraní sochy maratónca boli modelom  Arpádovi Račkovi viacerí mladí športovci. Jedným z nich 
bol v lete roku 1960 i 18 ročný športový gymnasta Eugen Pastor. Snáď i táto skutočnosť ho oveľa 
neskôr  inšpirovala k štartu na maratóne.  Behu sa začal venovať ako 38 ročný a svoj prvý maratón 
zvládol v roku 1985, keď mal 43 rokov. Doposiaľ absolvoval 74 maratónov z toho 25 krát MMM, kde 
ako 51 ročný v roku 1993 dosiahol svoj osobný rekord 2:55:21 hod.. Bežal na všetkých kontinentoch, 
absolvoval aj známe maratóny v New Yorku, Bostone i legendárnu trať z Maratónu do Atén. Spolu 
doposiaľ absolvoval 343 bežeckých pretekov (od 7km až po maratón). Na MMM vo veteránskych 
kategóriách bol 4 krát druhý a 4 krát tretí. Prvenstvo získal na Majstrovstvách Slovenska veteránov v 
maratóne Bratislava – Hainburg – Bratislava v roku 1997 a v polmaratóne v Čečehove v roku 1998.  
 



 

 
BIELA NOC - NUIT BLANCHE  
 
V sobotu, 2. októbra 2010 sa Košice vďaka  titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013, stanú po prvý 
krát súčasťou renomovaného európskeho projektu „Biela noc“, ktorý vznikol v Paríži. Prvá košická 
Biela noc - Nuit Blanche predstaví súčasné umenie v netradičných priestoroch a v nezvyčajnom 
čase, čím vytvorí záruku výnimočného zážitku a dobrodružstva pre veľkých i malých. V čase medzi 
19:00 a 02:00 sa na vytýčenej trase ulíc, budov, kostolov a parkov budú môcť návštevníci stretnúť s 
jedinečnými interaktívnymi inštaláciami mladých kreatívnych umelcov. Biela noc, alebo ak chcete Noc 
svetla a zvuku odštartuje na Námestí Maratónu mieru, kde spolu so zapálením maratónskeho ohňa 
vytvorí pre jubilujúcu sochu “Maratónca”  neopakovateľný narodeninový šat. 
 
 
USE THE CITY – CVAKNI SI MARATÓN 
 
Organizátori MMM a tím Košice 2013 spojili vlani sily, aby po prvý krát pripravili originálnu fotosúťaž 
pod názvom Use the city – Cvakni si maratón a dokázali, že šport a umenie môžu mať k sebe 
naozaj veľmi blízko. Prihlásených bolo viac než 200 fotografií a víťazom  sa nakoniec stala snímka 
Vladimíra Debnára s priliehavým názvom “S vetrom vo vlasoch”. Pravidlá sa tento rok nemenia, 
stačí sa nechať inšpirovať najstarším európskym maratónom, zachytiť jedinečné emócie, tváre a 
výkony maratóncov či divákov a predstaviť svoj unikátny pohľad na to, ako Medzinárodný maratón 
mieru mení podobu Košíc a robí jeden celkom obyčajný októbrový deň neobyčajným sviatkom nielen 
pre milovníkov športu, ale pre každého obyvateľa a návštevníka Košíc. Všetky zaslané fotografie budú 
zverejnené na webovej stránke www.kosice2013.sk a o víťazovi fotosúťaže a 18 fotografiách pre 
špeciálnu fotovýstavu priamo v centre mesta v rámci projektu Citylight Gallery rozhodne odborná 
porota. Najlepšie fotky sa teda objavia na veľkoplošných formátoch v centre Košíc a tá absolútne 
najlepšia získa i špeciálnu cenu. 
 

 

UNKÁTNA VÝSTAVA „ANDY WARHOL a JÚLIA“ V KOŠICIACH 
 
Všetci návštevníci Košíc budú mať počas maratónskych dní možnosť navštíviť vo 
Východoslovenskej galérii Košice unikátnu výstavu diel génia pop - artu Andyho Warhola. 
Výstava, ktorá bola otvorená 6. augusta (v deň Warholových narodenín) predstavuje umelca v roli 
milujúceho syna svojej matky Júlie, ktorá bola hviezdou jeho filmov a jeho veľkou celoživotnou 
inšpiráciou. Okrem iných pozoruhodných diel budú môcť návštevníci výstavy vzhliadnuť i fascinujúce 
zlaté listy „The Gold Book“, ktoré pozná celý svet. Všetky vystavené diela sú majetkom Múzea Andyho 
Warhola v Pittsburghu a Národnej galérie v Bratislave, no vďaka tomu, že Východoslovenská galéria 
splnila extrémne prísne požiadavky, nevyhnutné pre možnosť vystavovania originálov jeho diel, majú 
obyvatelia i návštevníci nášho mesta jedinečnú možnosť vidieť skutočné originály na vlastné oči. 
Riaditeľka galérie a zároveň kurátorka tejto výstavy - Lena Lešková, sa aj prostredníctvom tejto 
unikátne koncipovanej expozície snaží potvrdiť ambíciu zaradiť Východoslovenskú galériu v Košiciach 
medzi uznávané európske galérie. Výstava „Andy Warhol a Júlia“ bude pre návštevníkov sprístupnená 
až do 6. novembra. Účastníci MMM získavajú na túto výnimočnú výstavu od galéria bezplatný 
vstup.  



 

 
 
 
 
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU POMÁHA 
 
Tak, ako po minulé roky i v tom aktuálnom sa občianske združenie Liga proti rakovine rozhodla 
bojovať proti tejto vážnej a čoraz rozšírenejšej chorobe prostredníctvom športu a zapojila sa tak to 
diania 87. ročníka MMM v Košiciach. Uvedomujúc si, že šport je jedným z hlavných faktorov 
ovplyvňujúci zdravie človeka, vytvorili organizátori maratónu v Košiciach podmienky pre opätovné 
šírenie osvety v tejto oblasti a umožnili tak Lige proti rakovine predstaviť sa vlastnou prezentáciou 
v centre mesta. Prepojenie Ligy proti rakovine na košický maratón však nájdeme aj pri pohľade na 
štartovú listinu Minimaratónu, kde sa už od úvodného ročníka pravidelne objavuje meno Dr. Karola 
Jutku, ktorý stojí na čele košickej pobočky LPR, a ktorý, ako sám povedal nevynechal ešte žiaden 
z doterajších štartov na trati dlhej 4,2km. 
Maratónsky klub aj tento rok poskytne zo svojho rozpočtu Lige proti rakovine finančnú pomoc.  
 
 
AQUA PRO PO DESIATY KRÁT NA MMM 
 
Tento rok oslavuje spoločnosť AQUA PRO, s.r.o. desiaty rok úspešnej spolupráce s Maratónskym 
klubom a organizátormi MMM v Košiciach. Nezaprieme v sebe hrdosť, že tiež svojim malým dielom 
prispievame k tejto mimoriadne úspešnej akcii celoslovenského významu už jedno desaťročie. 
AQUA PRO zabezpečuje osvieženie a občerstvenie maratóncov na trati svojou pramenitou vodou. 
Pramenitá voda AQUA PRO sa čerpá z  hĺbky 136 metrov pod horským pásmom Vihorlatské vrchy 
v CHKO Vihorlat. Vďaka tomu nie je vystavená vonkajším vplyvom prostredia, povrchovej vode 
a vytvára dlhodobo stabilný zdroj vzhľadom na jej zloženie. Voda je nízko-mineralizovaná, čím 
vyhovuje celodennému pitnému režimu pre osvieženie a zdravé doplnenie tekutín.   
 
Pre tento rok okrem piatich osviežovacích a štyroch občerstvovacích staníc budeme v priestore štartu 
a cieľa, v priestoroch Archeologického múzea Dolná brána na Hlavnej ulici, v hotely Double Tree 
v kancelárii pretekov, na recepcii v penzióne Maratón a na pasta párty v Spoločenskom pavilóne. 
Spolu sa za našu spoločnosť zúčastní organizácie 36 ľudí a 5 distribučných vozidiel. Na zabezpečenie 
občerstvenia a osvieženia sa použije 34 dávkovacích zariadení na vodu a minimálne 270 
veľkoobjemových 19 litrových fliaš vody. Okrem toho pripravíme 55 veľkoobjemových 19 litrových fliaš 
namiešaného iontového nápoja. 
Veríme, že prispejeme k ďalšiemu úspešnému ročníku veľkolepého športového podujatia. 
 
Celková spotreba všetkých nápojov počas MMM je odhadovaná na temer 17.000 l 
 
 
 
 
 
 



 

AKTUÁLNE ČÍSLA – POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV MMM k 14.9. 2010 
Počet krajín : 36 
Kategória Dĺžka trate Muži Ženy Spolu 

Maratón 42 195 m 772 82 854 

Polmaratón 21 097 m 922 212 1134 

T-systems Inline 20 000 m 148 58 206 

Handbikeri 20 000 m 16 4 20 

Vozičkári 20 000 m 1 0 1 

Štafeta 4 x 1/4 maratón 42 195 m 68 32 100 

Minimaratón – U. S. Steel Family Run 4 200 m     2000 

Atletika hrou Rôzne     350 

Juniorská štafeta 42 x 1000 m     336 

Spolu       5001 

 
VIZITKY FAVORITOV – II. časť 
MUŽI 
Gilbert Kiptoo Chepkwony (KEN, 1985)   
Pretekár , ktorý výborne odštartoval kariéru na jar v Padove. Mohol by patriť medzi užší okruh     
favoritov. Osobný rekord 2:10:46 Padova 2010, 1.miesto 
Ďalšie výkony :1:02:01 -. najlepší výkon v polmaratóne ( Udine 2009) 

 
Seyoum Debele Lema (ETH, 1975)   
Skúsený  Etiópčan bežal slušne na jar v olympijskej Barcelone. Mohol by prekvapiť. Jeho krajanom sa 
v posledných rokoch zvykne v Košiciach dariť. Osobný rekord 2:10:48 – Marakech 2008 
Ďalšie výkony :2:11:25 – Barcelona 2010 
 
Berhama Girma Degefa (ETH, 1986)   
Najlepší výkon je z tohto roku, čo pri jeho veku môže znamenať, že príde do Košíc naďalej sa 
zlepšovať. Osobný rekord 2:12:51 , Valencia 2010, 6. miesto 
Ďalšie výkony :2:15:57, Cassblanca 2009, 5. miesto 
 
ŽENY 
Letay Negash Hadish (ETH, 1984)  
Vyrovnaná výkonnosť ju zaraďuje medzi spolu favoritky. Ak by sa dostala pod 2:30, znamenalo by to 
prelom v jej doterajšej kariére. Osobný rekord 2:31:13- Dublin 2008, 3. miesto 
Ďalšie výkony :2:34:58 – Madrid 2010. 2. miesto, 2:38:11- Praha 2006, 6. miesto 
 
Alemu Almaz Balcha (ETH, 1982)  
Zatiaľ sa jej najviac darilo vo večnom meste. Ak chce vyhrať v Košiciach, nemusí jej výkon z Ríma 
stačiť. Osobný rekord 2:33:20- Rím 2010, 7. miesto 
Ďalšie výkony :2:39:13 – Tesaloniki 2009 


