
 

 
Tlačová správa, Košice, 20. 9. 2011 

 
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU 2011 - PROGRAM 
  
PIATOK, 30. SEPTEMBRA 2011 
 
10:00 Otvorenie registračných centier a Expo MMM    Dolná brána, Hlavná ul. 

Jubilejná výstava Bikila 1961 – 2011                                               Dolná brána, Hlavná ul. 
11:00 Atletika hrou – športové súťaže detí košických škôl   Dolná brána, Hlavná ul. 
14:00 Sled hudobných vystúpení      Dolná brána, Hlavná ul. 
 
SOBOTA, 1. OKTÓBRA 2011 
08:00 Položenie kytice kvetov na hroby Vojtecha Bukovského  Verejný cintorín  

a Jána Margitu  
08:00 Registrácia, Expo MMM, výstava Bikila                                       Dolná brána, Hlavná ul.   
10:00 Vodácky maratón        Malá Lodina  
10:30 Autogramiáda favoritov       Dolná brána, Hlavná ul.   
14:00 Sled hudobných vystúpení      Dolná brána, Hlavná ul. 
17:00 Pasta Party pre účastníkov MMM     Spoločenský pavilón, Tr. SNP 
19:00 Zapálenie maratónskeho ohňa     Námestie Maratónu mieru 
19:00 Biela noc – noc svetla a zvuku     Historické centrum Košíc 
 
NEDEĽA, 2. OKTÓBRA 2011 
Otvorenie a priebežné štarty všetkých kategórií v priestore štartu a cieľa na Hlavnej ulici pred hotelom 
Doubletree by Hilton. 
 
08:40 Slávnostné otvorenie 88. ročníka MMM 
08:55 Inline, Handbikeri a Vozičkári 
09:00 Maratón a Polmaratón  mužov a žien 
 Majstrovstvá SR v maratónskom behu   
 Majstrovstvá Policajného zboru SR 
 Majstrovstvá Colnej správy SR 
            Juniorská štafeta „Abebe Bikila“ 
            Štafeta 4 x ¼ maratón 
09:07 Minimaratón – U. S. Steel Family Run  
 Hudobný maratón na pódiách pri maratónskej trati  
11:10 Očakávaný dobeh víťazov - maratón muži 
11:30 Očakávaný dobeh víťazov - maratón ženy 
11:30 Slávnostné ceremoniály vyhlasovania víťazov 
 
 



 

 

 
Medzinárodný maratón mieru dýcha aj kultúrou. Dôkazom toho je Hudobný maratón, keď popri maratónskej 
trati vyrastie sedem hudobno - tanečných pódií, aby z nich muzikanti šírili rytmus a pohodu smerom k 
bežcom i zástupom zvedavých divákov. Práve tu môžu nadšenci maratónu a dobrej hudby začať svoj maratón, 
ten hudobný. Jeho organizátori prichádzajú s konceptom hudobnej prechádzky dlhej necelých 5 kilometrov, 
počas ktorej sa jej účastníci môžu zoznámiť so žánrovými podobami jednotlivých pódií a súčasne zostať v 
spojení s priebehom celého maratónu v rôznych častiach jeho trate. Na spomínaných pódiách vystúpia 
hudobné formácie ako Kvety v podpaží, The Parentlas, Choré vrany, Temple, Fictive Marry, Eternity, 
Meredith, Request Stop, Symbol Show a mnoho ďalších kapiel a dídžejov. Milovníci tanca si prídu na svoje 
na tanečnom pódiu pred Hotelom Centrum. Pod vedením inštruktoriek Miroslavi Barcalovej a Františky 
Koritkovej diváci zažijú naozajstný aerobic maratón rôznych štýlov od latina, folku až po taebo či port de 
bras. Zaujímavá bude aj New jazz projekcia v Technik Cafe a interaktívna prezentácia neziskovej organizácie 
Košice 2013 v lesoparku na Aničke, ako aj maratónska pohoda na Public party v Záhrade Staroprameň.  
 
Igor Timko v dvoj úlohe. Frontmanovi skupiny No Name košický maratón skutočne zachutil. V nedeľu 2. 
októbra sa predstaví v dvoj úlohe, keď si najprv odkorčuľuje 20kilometrov v disciplíne In-line a potom 
prevezme na seba posledný úsek štafety 4 x ¼ maratón, ktorú mu rozbehnú kolegovia z kapely. 
 
Biela noc začína zapálením maratónskeho ohňa. V sobotu 1. októbra 2011 sa Košice vďaka získanému 
titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 už po druhý krát stanú súčasťou renomovaného európskeho 
projektu Biela noc, ktorý vznikol v Paríži. 
Biela noc - Nuit Blanche sprístupní súčasné umenie v netradičných priestoroch a v nezvyčajnom čase. Noc 
svetla a zvuku je zárukou výnimočného zážitku a dobrodružstva pre veľkých a malých.  
Na vytýčenej trase ulíc, budov, kostolov a parkov v centre mesta sa návštevníci v čase od 19h do 02h rána 
stretnú s jedinečnými interaktívnymi inštaláciami mladých a kreatívnych umelcov. Prvou inštaláciou a aktom 
Bielej noci je zapálenie maratónskeho ohňa  o 19.00 hod pri soche Maratónskeho bežca. Pri vlaňajšej 
premiére sa tu stretlo niekoľko tisíc divákov, ktorí si po tejto overtúre vychutnali nočný program v celom 
meste. Rovnaký záujem sa očakáva i v roku 2011. 



 

Cvakni si maratón 
Nezisková organizácia Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. už po tretíkrát vyhlasuje 
v spolupráci s organizátormi MMM fotosúťaž pre každého, kto rád fotí. Názov súťaže a zároveň ústredné 
motto, USE THE CITY (POUŽI MESTO) - CVAKNI SI MARATÓN, vyzýva všetkých, ktorí prvú 
októbrovú nedeľu už tradične trávia s maratóncami a maratónom, aby aktívne a tvorivo tento deň využili. 
Atmosféra maratónu je ako stvorená pre fotografov - profesionálov aj amatérov, ktorí majú jedinečnú 
príležitosť zachytiť tváre, emócie a predstaviť svoj unikátny pohľad na to, ako sa počas Medzinárodného 
maratónu mieru mení podoba Košíc a jeden obyčajný októbrový deň, ktorý je sviatkom nie len pre 
milovníkov športu, ale aj pre obyvateľov Košíc, a návštevníkov. Na víťaza čaká finančná odmena 200 EUR,  
18 vybraných fotografií bude vystavených priamo v centre mesta v rámci Citylight  gallery. Fotografie bude 
možné do súťaže prihlásiť po skončení maratónu prostredníctvom formulára na webe www.kosice2013.sk. 
 
Vodácky maratón 
42. ročník Košického vodáckeho maratónu odštartujú v sobotu 1. októbra v Malej Lodine. Ide o jedno 
z najstarších vodáckych podujatí na Slovensku, ktoré je po celý čas úzko prepojené na organizáciu 
Medzinárodného maratónu mieru.  Sobotňajší program bude ukončený symbolickým uzamkýnaním Hornádu 
na znak ukončenia vodáckej sezóny v roku 2011. Treba tiež konštatovať, že vodáci sa v nedeľu presunú na 
cestu, kde fandia bežcom ale mnohí z nich si niektorú z disciplín i sami vyskúšajú. 
 
Badminton Maratón chce Guinnessov rekord 
Gymnázium Park mládeže Košice sa bude v rámci Dní španielskej kultúry a 20. výročia založenia školy 
v priestoroch OC OPTIMA pokúšať o zápis do Guinnessovej knihy rekordov a to v najdlhšej hre 
v bedmintone. Hrať by sa malo bez prestávky 7 dní a 7 nocí a zapojiť by sa do tohto projektu malo viac než 
400 aktívnych športovcov. Keďže ide o aktivitu spojenú so športom a prebiehajúcu v čase konania MMM (od 
29.09. do 06.10.2011) všetci účastníci MMM a návštevníci mesta sú na túto aktivitu srdečne vítaní. 
 
Rekordné počty sa prepisujú každý týždeň  
Stav registrovaných  k 15.9.2011 
Disciplína Dlžka trate Muži Ženy Spolu 
Maratón 42 195 m 877 76 953 
Polmaratón 21 097 m 1339 326 1665 
Inline korčuliari 20 000 m 198 55 253 
Handbikeri 20 000 m 15 5 20 
Vozičkári 20 000 m 1 0 1 
Štafeta 4 x 1/4 maratón 42 195 m 148 44 192 
Minimaratón-U.S.Steel 
Family Run 

4 200 m   *2200 

Atletika hrou rôzne   *500 
Juniorská štafeta 42 x 1000 m   *500 
Spolu    **6284 

Počet krajín    35 

* maximálny a limitovaný počet vydaných štartovných čísel bude tak ako 
  v roku 2010 s najväčšou pravdepodobnosťou vyčerpaný 
** stav registrovaných k rovnakému dátumu 2010 bol : 5001 



 

Vizitky favoritov -  2. časť  / Ženy 
 
Irayda Aleksandrova  (RUS, 1980) 
Irayda si vytvorila osobný rekord na jar v neďalekom Krakowe. Vzhľadom na svoj vek a skúsenosti môže 
v súboji s mladými Afričankami prekvapiť. 
Osobný rekord  
2:36:13, Krakow 2011, 4. miesto 
2:41:10 , Omsk 2010, 4. miesto     
 
Maryna Damantschevich (BLR, 1984) 
V posledných rokoch jej maratóny priniesli umiestnenia na stupňoch víťazov. Podobne ako Ruska 
Aleksandrova môže ťažiť z väčších skúseností v porovnaní s ekipou Afričaniek. 
Osobný rekord 
2:35:22 - Krakow 2011, 3. miesto 
2:36:30 – Poznan 2010, 1. miesto 
2:38:17 - Ryga 2010, 1. miesto 
 
Naomi Jepngetich (KEN, 1980) 
V tomto roku už zažila  nie celkom vydarený štart v Štokholme, keď po strastiplnej ceste docestovala len 
niekoľko hodín pred štartom. 
Osobný rekord  
2:42:08, Štokholm 2011, 5. miesto 
1:13:51, Polmaratón Monterey 2010, 1. miesto 
 
Katarína Bérešová (SVK, 1987) 
Maratónska premiéra čaká na talentovanú slovenskú vytrvalkyňu, ktorá chce zabojovať o limit na olympiádu 
v Londýne. 
Osobný rekord 
1:14:47- polmaratón Karlsruhe, 1. miesto 
 

Netsanet Tolla Dube (ETH 1989) 
Maratónsky debut 
 

Rekapitulácia favoritov 1. časť (TK 13.9.) 
Gashaw Melise Asfaw ( ETH, 1978 )  2:08:03  
Gebo Burka Gameda ( ETH, 1987)   2:10:18  
Dadi Tesfaye Beyene ( ETH, 1988)  debut 
Halima Hassen Beriso ( ETH, 1992 ) 2:32:42 ( Ž) 
Seada Kedir Adilo ( ETH , 1988 ) 2:36:49 ( Ž ) 
Sofia Adilo Roba ( ETH, 1987) 2:40:03 ( Ž ) 
 
 


