
 

 

Tlačová správa, Košice/Bratislava, 4. september 2014 
 
 
Bohatý program narodeninových osláv  
Medzinárodný maratón mieru sa nezadržateľne blíži k oslavám svojej deväťdesiatky. Z programu koncipovaného 
pre všetky cieľové skupiny, teda zúčastnených športovcov, verejnosť i čestných hostí možno spomenúť: 
Desať disciplín a športových programov pre 10.000 účastníkov MMM 2014. V piatok 3. októbra to bude IAAF 
Atletika hrou. Bohatý mix 9 disciplín odštartujú v nedeľu o 8:55 Inline korčuliari a súťaž Handbike. Posledný 
klasifikovaný bežec v kráľovskom maratóne bude známy o tretej popoludní. 
Gala program pre pozvaných hostí z celého sveta v budove Historickej radnice vyvrcholí zapálením 
maratónskeho ohňa a Bielou nocou v sobotu 4. októbra. 
Špeciálny vlak vypravený v sobotu ráno pre širokú verejnosť na cestu k Memoriálu MMM v Turni nad Bodvou. 
Gallery Pasta Party, na ktorej si budú môcť maratónski bežci vychutnať nezvyčajné spojenie výtvarného umenia, 
gastronómie a relaxu. 
Hudobný maratón v nedeľu povzbudí bežcov a zabaví divákov na svojich ôsmich pódiách. 
Expo MMM na temer 2.000 m2 ponúkne trojdňový program, autogramiádu favoritov i najrozmanitejšie 
vybavenie pre športovcov a voľný čas. 
Cvakni si maratón, projekt pre foto nadšencov, ktorí budú môcť opäť loviť tie najlepšie zábery. 
 
 
Mesiac pred štartom ostáva 800 voľných štartových čísel 
Organizátori stanovili mesiac pred štartom limit na celkový počet účastníkov. Táto projekcia hovorí o 10.200 
športovcoch vo všetkých disciplínach. Znamená to okrem iného aj to, že v disciplínach Maratón, Polmaratón,  
4x ¼ maratón a Inline ostáva k dispozícii posledných 800 voľných štartových čísel. Ostatné doplnkové disciplíny, 
z ktorých najpočetnejší je U. S. Steel Family Run, boli už vopred limitované a na tejto skutočnosti sa nič nemení. 
 
Stav registrovaných bežcov k 31.8.2014 

 
*vopred limitovaný a vypredaný    
  počet štartových čísel 
 
  stav registrovaných k 31.8.2013:     
  9153 

 
 
 
 
 
 

Disciplína Dĺžka trate   Muži   Ženy   Spolu 

Maratón 42 195 m    1437    191   1628 

Polmaratón 21 097 m    1990    727   2717 

T-Systems Inline  20 000 m    210    78   288 

Handbikeri & Vozičkári 20 000 m    19    4   23 

Getrag Maratón 4 x 1/4  42 195 m    367   173   540 

Univerzitný beh 12 000 m     5 

U.S.Steel Family Run 4 200 m     *3000 

IAAF Atletika hrou Rôzne     *500 

Juniorská štafeta Rona Hilla 42 x 1000 m     *640 

Spolu      9336 



 

 

Hansjörg Wirz medzi hosťami MMM 2014 
Prezident Hansjörg Wirz je najvyšší predstaviteľ European Athletics (EA), 
medzinárodnej asociácie združujúcej európske národne atletické federácie. V tejto 
pozícii je od roku 1999 a to štvrtom volebnom období. Pochádza zo Švajčiarska, kde 
v súčasnosti aj žije. Vyštudoval manažment a marketing, profesne sa v minulosti 
venoval konzultačnej činnosti pre oblasti marketingu, organizácie a komunikácie 
v športe. Jeho manažérska kariéra na poli atletiky bola pomerne pestrá. Už 
od osemdesiatych rokov sa angažoval vo Švajčiarskej Atletickej Federácii, päť krát 
viedol švajčiarsku olympijskú výpravu a je členom rady IAAF. Pôsobiť v Európskej 
atletike začal už v roku 1991 ako člen výboru, neskôr sa stal jej pokladníkom a v roku 
1999 bol zvolený za prezidenta. Wirzova športová kariéra je spojená najmä s behom 

na 400m cez prekážky, v ktorom získal niekoľko národných titulov, bol držiteľom švajčiarskeho rekordu a má za 
sebou 25 medzinárodných nominácií vrátane účasti na OH v Mníchove v roku 1972. Do Košíc prichádza na 
základe spoločného pozvania od organizátorov MMM, Slovenského atletického zväzu a primátora mesta Košice. 
 
 
Poštová známka k 90. výročiu založenia maratónu v Košiciach 

Do emisného plánu slovenských poštových 
známok bola pre rok 2014 zaradená i tá, ktorá 
bude vydaná 5. októbra, teda v deň samotnej 
oslavy deväťdesiatročného jubilea maratónu v 
Košiciach. Jej autorom je akademický maliar 
Peter Uchnár. Známka vychádza v náklade 
540.000 ks a jej nominálna hodnota je 0,45 €. 
V doterajšej histórii Medzinárodného maratónu 
mieru boli vydané dve príležitostné známky, a to 
v rokoch 1956 a 1980. Samostatná poštová 
známka bola vydaná aj v roku 1997, pri 
príležitosti 6. IAAF majstrovstiev sveta 
v polmaratóne v Košiciach. 
Počas septembrových tlačových konferencií 
predstavia organizátori aj ďalšie edičné počiny 
spojené s jubileom MMM. Bude to Ročníkový 
súbor slovenských euromincí, doplnený 
pamätnou mincou k výročiu založenia maratónu 
v Košiciach a nová knižná publikácia „90 rokov 
v príbehoch, faktoch a číslach“. 
 

 



 

 

Bežecká mapa MMM 
Vďaka precízne spracovávaným dátam, vieme dnes povedať, kde žije, čo robí a v akom veku je účastník 
Medzinárodného maratónu mieru. Priblížme si niekoľko zaujímavých faktov: 
 Na štarte sa popri študentoch a dôchodcoch, ktorí ohraničujú tzv. aktívny vek objavujú najmä 

administratívni pracovníci, programátori, lekári, manažéri, ale aj hasiči, policajti, či učitelia. Celkovo až 57 
rôznych profesií. 

 Pokiaľ ide o vek, v hlavných disciplínach MMM (Maratón, Polmaratón, Inline a 4x¼ maratón) majú 
najčastejšie zastúpenie účastníci vo veku 36, 35, 30 a 28 rokov. Z tohto pohľadu maratón v Košiciach za 
posledné desaťročie rozhodne „omladol“. 

 Zastúpenie žien medziročne pravidelne rastie. Kým v roku 2013 bol ich podiel v štartovom poli hlavných 
disciplín k 31. augustu 20,7 %, aktuálne je to 22,6 %. Pri vynechaní samotného maratónu, ktorý je predsa 
len pre ženy u nás ešte trochu strašiakom, podiel v ostatných disciplínach je 26,8%.  

 Ak necháme bokom účastníkov zo zahraničia, ktorí každoročne reprezentujú približne 40 rôznych krajín, 
môžeme na priloženom grafe z roku 2013 vidieť, ako sú regióny Slovenska na štarte zastúpené. Necháme sa 
prekvapiť, či sa tieto pomery v roku 2014 zásadnejšie zmenia. 
 

 
 



 

 

Trať v Košiciach stvorená na rekordy 
V týchto dňoch vrcholí výber atlétov, ktorí 
budú v roku 2014 siahať na Medzinárodnom 
maratóne mieru po víťazstve. V tejto súvislosti 
sa pri pohľade späť potvrdzuje, že do Košíc sa 
kvôli rýchlej trati a kvalitným pretekom 
atlétom skutočne oplatí merať cestu. Svedčí 
o tom i záznam z  posledných ôsmich rokov, 
keď v maratóne mužov si tu nový osobný 
rekord vytvorilo až sedem víťazov a v jednom 
prípade došlo k jeho vyrovnaniu. U žien to 
bolo 6 prepísaných osobných rekordov 
v posledných ôsmich rokoch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mená na štartových číslach nenosia v Košiciach iba hviezdy 
Zvykli sme si, že hviezdy svetovej atletiky, maratón nevynímajúc, organizátori 
čoraz častejšie označia na štartovom čísle ich menom a samotné číslo, pod 
ktorým sa skrývajú v štartovej listine ide skôr bokom. V Košiciach sú čísla stále 
dôležité, no všetci, ktorí sa prihlásili v hlavných disciplínach do 31. augusta 
ponesú okrem neho na hrudi aj svoje meno a vlajku krajiny, ktorú 
reprezentujú. Grafická príprava a výroba takýchto čísel práve prebieha. 
Vzhľadom k faktu, že do uvedeného termínu sa podľa odhadu a projekcie 
organizátorov prihlásilo už 85 % všetkých účastníkov, tých „bezmenných“ 
bude skutočne málo.  
 
 
 
 

Rok Muži  PB pred MMM    MMM 

2013 Patrick Korir (KEN) 2:11:32 2:09:34 

2012 Lawrence Kimaiyo(KEN) 2:11:30 2:07:01 

2011 Elijah Kemboi (KEN) 2:11:15 2:11:15 

2010 Gilbert Kiptoo (KEN) 2:10:46 2:08:33 

2009 Jacob Chesire (KEN) 2:11:07 2:10:59 

2008 Dejene Yirdaw ( ETH) 2:11:08 2:10:51 

2007 William Biama (KEN) 2:12:25 2:09:53 

2006 Edwin Kipchom (KEN) 2:13:08 2:12:53 

   Ženy     

2013 Ashete Dido (ETH) 2:31:23 2:27:47 

2012 Helen Mugo (KEN) 2:27:16 2:29:59 

2011 Maryna Damanstchevich (BLR) 2:35:22 2:33:53 

2010 Almaz Balcha (ETH) 2:33:20 2:36:35 

2009 Olena Burkovska (UKR) 2:31:53 2:30:50 

2008 Selima Chelimo (KEN) 2:36:58 2:34:23 

2007 Natalia Kulesh (BLR) 2:36:47 2:34:50 

2006 Natalia Kulesh (BLR) 2:39:20 2:36:47 



 

 

 
Finančná správa nechýba od roku 2004  

Participácia Finančnej správy SR (predtým Colná správa) formou organizovanej 
účasti jej zamestnancov v disciplínach košického maratónu trvá už od roku 
2004. Finančná správa medzičasom získala pre svoje podujatie aj status 
medzinárodnej súťaže systémom zaradenia podujatia do kalendára ECSA, čo je 
Európska colná športová asociácia, sídliaca v Bruseli a zastrešujúca 24 
partnerských európskych colných a daňových správ. V rámci MMM sa tak 
doteraz uskutočnilo 6 ročníkov takýchto medzinárodných súťaží. V roku 2014 
síce nebude mať súťaž Finančnej správy punc medzinárodného podujatia, ale 
podľa doterajších ukazovateľov to bude podľa počtu účastníkov rok rekordný. 
Na štart sa postaví 124 športovcov reprezentujúcich túto inštitúciu, z nich 14 v 
maratóne, 70 v polmaratóne, 20 v štafetách a rovnaký počet na inline. 

 
 
Ďalšie tlačové konferencie 
Počas septembra a októbra sú k Medzinárodnému maratónu mieru pripravené tlačové konferencie 
v nasledovných termínoch a priestoroch: 
 
 10. 9. 2014 

Dobletree by Hilton Košice 
 

 17. 9. 2014 
Dobletree by Hilton Košice 

 
 24. 9. 2014 

Východoslovenská galéria Košice 
 

 1. 10. 2014 
Dobletree by Hilton Košice 

 
 3. 10. 2014 

Dobletree by Hilton Košice 
 
 
 
 


