
 

 

 

 

Tlačová správa MMM 2012 / Košice, 3.10. 2012 

 

 

Podpora zo strany mesta 
Spoluprácu organizátorov MMM s mestom Košice dokresľuje fakt, že obe strany považujú 

Medzinárodný maratón mieru za jedno z najvýznamnejších a najprestížnejších opakovane 

organizovaných podujatí v regióne i na Slovensku. Tento vzťah je okrem finančnej a materiálnej 

podpory zo strany mesta vyjadrený i aktívnou účasťou viacerých jeho predstaviteľov v štartovom poli, 

primátora mesta Richarda Rašiho nevynímajúc. Nemenej dôležitá je pre organizátorov i technicko-

organizačná podpora od jednotlivých útvarov magistrátu mesta Košice a spoločností s majetkovou 

účasťou mesta. Je nesporné, že s  rastúcim počtom štartujúcich sa postupne pre mesto dostavia   

i merateľné pozitívne ekonomické dopady vyplývajúce z organizovania MMM. „Fakt, že 

Medzinárodný maratón mieru, najstarší maratón v Európe, je pre mesto významným podujatím, 

vyjadruje suma, ktorú na jeho organizáciu každý rok vyčleňujeme. Tento rok sme sa okrem priamej 

finančnej podpory podujatia podieľali aj na údržbe trate maratónu, čistení a odvoze odpadu, zelenej 

výzdobe, zmene organizácie dopravy v celkovej sume vo výške  viac ako 115 tis. EUR. Keď  každý 

rok vidím športové nadšenie v tvárach účastníkov, ich zadosťučinenie pri prekročení cieľovej čiary,  

ale aj množstvo povzbudzujúcich Košičanov v uliciach mesta, hovorím si, že prostriedky boli napriek 

neľahkej finančnej situácii mesta, vynaložené správne. Medzinárodný maratón mieru je spolu 

s jedným z najúspešnejších kultúrnych podujatí, Bielou nocou, najlepším ambasádorom nášho 

mesta,“ ocenil organizátorov oboch podujatí primátor Richard Raši. 
 

 
Biela noc / Nuit Blanche po tretíkrát v predvečer MMM 
Medzi podujatia, ktoré sa už tretí rok spájajú s predvečerom košického maratónu, patrí svetlom 

prežiarená Biela noc/Nuit Blanche. Tento rok 6. októbra 2012 sa o jej unikátnu atmosféru postará 

takmer štyridsiatka svetelných, zvukových a špeciálnych umeleckých inštalácií, interaktívnych 

a mobilných objektov a sôch, ale aj mapping, tanečné a hudobné improvizácie v podaní 150 umelcov 

z deviatich európskych krajín. Organizátori spolu s 200 dobrovoľníkmi pozývajú širokú verejnosť od 

19:00 hodiny do košických ulíc s tradičným sloganom: Garantujeme, že nezaspíte.  

 „Biela noc, ako jedno z kľúčový podujatí v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013, 

vytvára spolu s Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach synergiu dvoch výnimočných 

značiek. Obe podujatia majú šancu upútať pozornosť nielen slovenskej, ale aj medzinárodnej 

kultúrnej i športovej verejnosti a priniesť mestu i celému regiónu silný impulz v rozvoji turizmu,“ 

konštatoval riaditeľ neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 Ján 

Sudzina.  
 

Viac o podujatí, jednotlivých inštaláciách a autoroch na www.biela-noc.sk 

 

 

 
 

http://www.biela-noc.sk/


 

 

 

Miesto pre nových víťazov 
 

Už dlhšiu dobu rezonuje potreba revitalizovať areál Sochy maratónskeho bežca v Košiciach. Arpád 

Račko vytvoril v roku 1960 jeden zo symbolov MMM, unikátnosť ktorého sa znásobuje 

umiestňovaním mien víťazov na žulové pilóny pod samotnou sochou. Keďže mien rokmi pribúda, je 

potrebné osadiť 7 nových pilónov a celkovo areál revitalizovať. Na tento účel vypísal Maratónsky 

klub Košice jednu z troch verejných zbierok. Výnimočnosť tohto projektu dáva nádej, že zbierku 

okrem samotných organizátorov a účastníkov MMM podporia i ďalší darcovia z radov firiem, 

inštitúcii alebo  jednotlivcov. Predbežný rozpočet na toto dielo je stanovený vo výške 17.000 EUR. 

Cieľom je dostavbu tohto areálu realizovať najneskôr do jesene roku 2014, kedy si Medzinárodný 

maratón mieru pripomenie 90 rokov od svojho založenia. 

 

 

Cvakni si maratón - fotosúťaž pokračuje aj v roku 2012 

 

Organizátori MMM a tím Košice 2013 už niekoľko rokov v rámci spolupráce dokazujú, že šport a 

umenie môžu mať k sebe naozaj veľmi blízko. Dôkazom toho je aj fotosúťaž s názvom Cvakni si 

maratón. V minulom roku bolo opäť prihlásených cez 200 fotografií aby sa víťazom nakoniec stala 

snímka Juliány Dombrovskej, zachytávajúca jedného z afrických vytrvalcov v zaujímavej kompozícii 

Moyzesovej ulice.  Pravidlá sa tento rok nemenia, všetky fotografie budú zverejnené na webstránke 

www.kosice2013.sk O víťazovi fotosúťaže  rozhodne odborná porota. Najlepšie fotky sa  objavia na 

veľkoplošných formátoch v centre Košíc a tá absolútne najlepšia získa špeciálnu cenu. Termín 

uzávierky fotosúťaže je 12. október 2012.  



 

 

 

Štyri dni pred štartom ostáva už iba pár voľných miest 
Organizátori sú technicky a materiálne pripravení privítať na štarte 7500 športovcov. Ako vidíme 

z prehľadnej tabuľky, ostáva skutočne už iba pár voľných miest. U. S. Steel Family Run  svoju kvótu 

2500 účastníkov dávnejšie vyčerpal. 

. 

Stav registrovaných bežcov k 3.10.2012   

Disciplína Dlžka trate Muži Ženy Spolu 

Maratón 42 195 m 973 83 1056 

Polmaratón 21 097 m 1601 406 2007 

T-Systems Inline  20 000 m 255 75 330 

Handbikeri 20 000 m 20 5 25 

Vozičkári 20 000 m 2 0 2 

Gatrag Maratón 4 x 1/4  42 195 m 273 125 398 

U.S.Steel Family Run 4 200 m   2500* 

Atletika hrou Rôzne   500* 

Juniorská štafeta 42 x 1000 m   500* 

Spolu    7328** 

Počet krajín    52 

*    limitovaný a vypredaný počet  štartovných čísel  

**  stav registrovaných v deň štartu v roku 2011 bol :                     6644 

 

Vizitky favoritov – 3. časť 

 

Kto o titul majstra Slovenska ?  
Po preštudovaní štartovej listiny sa možno domnievať, že medzi mužmi by sa mohlo rozhodovať 

medzi Imrichom Pástorom a Jozefom Urbanom.  Pástor, ktorý už niekoľko krát patril na MMM medzi 

desiatku najlepších, hlási  po nie príliš vydarenej jarnej časti sezóny zlepšené tréningové výsledky 

a ďalší titul majstra  Slovenska by potvrdil tento obrat. Po ňom túži i Jozef Urban, to by však skutočne 

musel zrejme výrazne zlepšiť svoj osobný rekord a bežať hlbšie pod 2:30. Medzi ženami je situácia 

ešte menej prehľadná, keďže  Katka Berešová titul obhajovať nebude. Vsadiť sa dá zrejme na Ingrid 

Petnuchovú, ktorej sa zvykne v Košiciach dariť, ale prekvapiť môže i niekto iný. 

 

Kto o najvyššie priečky ?  

Peter Chesang Kurui (KEN, 1990)   
Tento iba 46 kg vážiaci bežec si vytvoril osobné rekordy v maratóne i v polmaratóne vlani na severe 

Talianska. Potvrdzuje súčasný trend, keď africkí atléti začínajú s maratónskymi behmi už vo veľmi 

mladom veku. 

Osobný rekord 2:08:56  Turín 2011, 3. miesto 
 2:09:35 Hannover 2011, 2. miesto ;  2:10:09 Hannover 2012, 3. miesto;  1:00:40 Polmaratón Miláno 2011  
 

 
 



 

 

Evans Kipkosgei Ruto (KEN, 1984)   
Evans žije a pripravuje sa v Itene, čo je miesto, ktoré na bežeckú prípravu vyhľadávajú bežci z celého 

sveta. Disponuje veľmi vyrovnanými výkonmi, čo mu dáva šance aj  v Košiciach. 

Osobný rekord  2:08:36  Kolín 2009, 1. miesto 
2:10:09 Düsseldorf 2012, 5. miesto ; 2:10:17 Ľubľana 2010, 1. miesto; 2:10:38    Daegu 2011 

 

Laban Kipkemboi Busienei (KEN, 1977)   
Jeho osobný rekord  je temer totožný s košickým traťovým rekordom, no v posledných rokoch sa 

výkonnostne príliš nepresadil. Labanove  tréningové výsledky sa však v tejto sezóne zlepšovali. 

Osobný rekord  2:08:38 Soul 2007, 3. miesto 
2:09:46Hamburg 2008, 6. miesto ;2:10:29Los Angeles 2009, 3. miesto 
 

ŽENY 
  

Shuru Diriba Dulume ( 1985, ETH ) 
Disponuje najlepším osobným rekordom v štartovom poli žien. Stupne víťazov však z veľkých 

maratónov okúsila iba v San Diegu. 

Osobný rekord 2:28:26, Dubaj 2009, 8. miesto 
2:29:09, San Diego 2010, 2. miesto ; 2:30:29, Amsterdam 2007, 4. miesto  

 

Hellen Wanjiku Mugo  (KEN, 1985)  
V poslednom čase sa každý rok posúva so svojim maximom o 5-6 minút. Kde sú jej hranice, naznačí aj 

Medzinárodný maratón mieru 2012. 

Osobný rekord  2:30:01 Soul 2012, 5. miesto 
2:36:38 Dubaj 2011, 12. miesto ; 2:41:19 Belehrad 2010, 1. miesto 
 

Na tlačovej konferencii 18.9.a 25.9  boli už predstavení :  

Belete Mekonen Gezu  (2:10:34); Mehari Gebre Baraki (2:10:36); Bellor Miningwo Yator 

(2:09:21); Vincent Kiplagať Kiptoo (2:09:22); Philemon Gitia (2:09:51); Elijah Kiprono Kemboi  

(2:11:15); David Cherono Toniok (2:11:26); Dennis Musembi Ndiso (2:10:51); Lawrence Kimwetich 

Kimaiyo (2:11:46). Zo žien Maryna Damantschevich (2:32:18); Ehitu Kiros Reda  (ETH, 2:34:05);  

Makida Abdela Wordofa  (ETH, 2:32:11)  

 

MMM na obrazovkách  
Vďaka vlastnej produkcii organizátorov bude možné sledovať maratón naživo na internete. Obrázky z 

trate i z priestoru štartu a cieľa nájdu záujemcovia na www.kosicemarathon.com. Slovenská 

televízia pripravuje  hodinový záznam, ktorý odvysiela v nedeľu 7. októbra od 17.30. 
 
Niekoľko čísel MMM 2012 
Medzi najpodstatnejšie čísla MMM 2012 patrí samozrejme viac než 7300 účastníkov ale aj 800 členný 

tím organizátorov a dobrovoľníkov. Rozmer podujatia však dokresľuje aj 20.000 fliaš vody Rajec, 

ďalších 3.500 litrov rozlievanej vody Aqua Pro, 5000 plechoviek nealko piva Birell, 1,5 tony ovocia, 

40.000 sponiek na štartovné čísla, temer 9.000 tričiek  a mnoho ďalších potrebných položiek na 

zorganizovanie tak mamutieho podujatia. 

http://www.kosicemarathon.com/


 

 

 
 
 


