
 

 

Tlačová správa, Košice, 24. september 2014 
 
Nová knižná publikácia uzrela svetlo sveta 

Knižná publikácia 90 rokov v príbehoch, faktoch a číslach 
hovorí v nových pohľadoch o skutočnostiach, ktoré sú už 
z časti známe, ale i o faktoch, ktoré neboli v takejto 
podobe ešte nikdy publikované. Jej cieľom je nie len 
potešiť dnešných čitateľov, ale spracovaním veľkého 
rozsahu faktografických a štatistických údajov vytvoriť 
predpoklad pre pokračovanie takejto systematickej 
práce i pre budúce obdobia. Autormi textov sú Bohuš 
Matia, Marián Šimo a Branislav Koniar. Štatistickými 
prehľadmi prispeli Marián Kalabus a Branislav Koniar. 
Galériu víťazov aktualizoval Ján Dvonč. Kniha vychádza 
na 160 stranách formátu A4, s bohatým fotografickým 
materiálom, v náklade 2000 ks. V knihe sa čitatelia 
okrem iného dozvedia kedy Košice umierali zvedavosťou, 
koho volajú zamotaný šampión, koľkokrát a kedy bol 
Košický maratón na čele svetových rebríčkov, aké bolo 

počasie v deň maratónu od roku 1924, aké sú najlepšie výkony jednotlivých krajín na MMM, prečo sa chcel Eric Savard 
v deň maratónu zastreliť, kto každý má na konte desiatky štartov Košiciach, odkiaľ prišiel do Košíc 77 ročný debutant, prečo 
chodil Edelen spávať hladný, či bola prvá Socha maratónca naozaj z bronzu, koľkokrát sa menila trať, ako sa na štart dostal 
iba 15 ročný pretekár, že iba v 12 krajinách sveta sa maratón doteraz bežal rýchlejšie ako na Slovensku a mnoho ďalších 
zaujímavostí  z trate i  zákulisia. Ku knihe sa záujemcovia dostanú počas maratónskeho víkendu v Košiciach v rámci ponuky 
Expo MMM a distribuovať k čitateľom sa bude i cez sieť kníhkupectiev Panta Rhei a Artforum. 
 
Ron Hill útočil na svetový rekord 
Spolu s manželkou May priletí do Košíc v piatok 3.októbra legendárny britský bežec Ron 
Hill. Svoj prísľub poctiť Košice návštevou 40 rokov po svojom štarte v roku 1974 potvrdil 
na jar v Londýne, kde sa s ním organizátori MMM osobne stretli. Ron Hill okrem víťazstva 
na ME v Aténach, či na maratóne v Bostone bol i prvým bežcom histórie, ktorý bežal 
maratón pod hranicou 2 hodín a 10 minút, keď časom 2:09:28,8 vyhral v roku 1970 hry 
Commonwealthu. Na dosah mal obrazne povedané i ďalší svetový rekord, a to v Košiciach 
v už zmienenom roku 1974. Aspoň ak by sme mali vychádzať z jeho medzičasu na obrátke 
v Seni, keď stopky ukázali na tú dobu priam neuveriteľný čas 1:03:30. Dopomohol k tomu 
samozrejme i vietor v chrbte. Proti nemu už v druhej polovici s premrhanými silami nemal 
šancu a skončil v poli porazených. Počas kariéry absolvoval celkovo 116 maratónov, 
posledný v Bostone v roku 1996. Dodnes beháva a tak niet pochýb, že „svoju“ juniorskú 
štafetu dovedie na poslednom kilometri po pešej zóne Košíc do cieľa. Spolu s ostatnými 
hosťami MMM, ktorý budú v Košiciach už v piatok, by mal pred bohatým víkendovým 
programom okrem iného navštíviť aj Steel Arénu a pozrieť si zápas Košice - Zvolen. 
 
 



 

 

Štatistika prihlásených – desať dní  pred štartom naplnený limit 10.200 účastníkov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na štarte v Košiciach možno očakávať 3.300 dievčat a žien  

I v tomto je Medzinárodný maratón mieru výnimočný. Niet na 
Slovensku podujatia, ktoré by dalo do pohybu tak veľké množstvo 
dievčat a žien každého veku. Originálny koncept Women Friendly 
Marathon (WFM) je aktivitou, ktorá v niekoľkých rovinách hľadá 
odpovede na otázky ako sprístupniť a spopularizovať beh a jeho 
rozmanité podoby ženám. Všetky, ktoré sa postavia na štart MMM 
ponesú symbolicky na svojich štartových číslach práve logo tohto 

projektu, ktorého partnerom sa stala Skupina VSE. Jedným z najhmatateľnejších výsledkov snaženia bol i 23 týždňov dlhý 
tréningový seriál, ktorý sa po vlaňajšej premiére úspešne realizoval i v tomto roku. Že je o takéto aktivity záujem dokazuje 
okrem samotnej účasti na tréningoch aj veľká popularita projektu na sociálnych sieťach, kde o téme diskutuje a myšlienke 
prejavuje svoje sympatie viac než 1.000 žien. Bezplatné bežecké tréningy určené pre dievčatá a ženy každého veku sa 
konajú až do samotného maratónu v lesoparku Anička pod vedením skúsených trénerov každý štvrtok. Viacero z tých, ktoré 
spoločne pilovali počas roka bežeckú abecedu, techniku behu, rýchlosť i vytrvalosť sa postaví i na štart niektorej z disciplín 
MMM. V tých hlavných zastúpenie žien kontinuálne rastie na dnešných temer 23%, v tých doplnkových už dosahuje hranicu 
takmer 50%. Projekt WFM bude na trati MMM reprezentovať i niekoľko čisto ženských štafiet, ktoré vďaka šarmu svojich 
členiek určite neostanú nepovšimnuté.  
 
Štafety WFM so zaujímavým zložením 
Pod názvom „Women Friendly Marathon“ sa vydá na trať hneď niekoľko štafiet. Jedna 
z nich bude mať vskutku zaujímavé zloženie. Rozbiehať ju bude naša jasná bežecká 
jednotka na dlhých tratiach Katka Berešová. Na druhom úseku ju vystrieda námestníčka 
primátora Košíc Renáta Lenártová a tretiu bežeckú porciu ukrojí Iveta Niňajová, ktorá je 
riaditeľkou organizácie Košice – Turizmus. Posledný úsek pripadol pre Andreu Danihelovú, 
hovorkyňu Skupiny VSE. 
 
 
 

Disciplína Dĺžka trate Muži Ženy Spolu 

Maratón 42 195 m 1555 206 1761 

Polmaratón 21 097 m 2296 830 3126 

T-Systems Inline  20 000 m 249 86 335 

Handbikeri & Vozičkári 20 000 m 22 5 27 

Getrag Maratón 4 x 1/4  42 195 m 536 244 780 

Univerzitný beh 12 000 m   25 

U. S. Steel Family Run 4 200 m   3000 

IAAF Atletika hrou Rôzne   500 

Juniorská štafeta Rona Hilla 42 x 1000 m   640 

Spolu    10 194 



 

 

TOP favoritky ženského bežeckého poľa 
LYDIA JEROTICH RUTTO (KEN, 1984) 
Prichádza do Košíc s lepším osobným rekordom, než akým disponujú jej konkurentky. Je i o niečo staršia. Uvidíme, či táto 
kombinácia bude výhodou.  
Osobný rekord 
2:28:22, Soul 2013, 5. miesto 
2:30:57, Varšava 2013, 3. miesto 
2:31:57, Viedeň 2012, 5. miesto 
 
ABEBA TEKULU GEBREMESKEL (ETH, 1989) 
V posledných sezónach ju zdobia veľmi vyrovnané výkony. Na prienik do užšej špičky by však potrebovala ubrať z osobáku 
ešte niekoľko minút. 
Osobný rekord 
2:30:18, Varšava 2013, 2. miesto 
2:30:37, Florencia 2013, 1. miesto 
2:31:10, Dubaj 2014, 14. miesto 
 
HALIMA HASSEN BERISO (ETH, 1992) 
Do Košíc sa vracia po troch rokoch. Už o niečo skúsenejšia, stále však veľmi mladá. Na víťazstvo čaká po prvom mieste na 
menšom maratóne v Zaragoze už 4 roky. 
Osobný rekord 
2:30:26, Hannover 2012, 3. miesto 
2:32:42, Hamburg 2011, 2. miesto 
2:33:20, Hongkong 2013, 5. miesto 
2:35:47, Košice 2011, 2. miesto 
 
LEMELEM BERHA YACHEM (ETH, 1992)  
Vlaňajší bronz z Košíc prikrášlený osobným rekordom dosiaľ neprekonala. Má iba 22 rokov a čaká ju už 4. maratónsky štart, 
presne v trende, ktorý je u pretekárok z krajiny Abebe Bikilu zjavný. 
Osobný rekord 
2:29:42, Košice 2013, 3. miesto 
2:32:52, Dubaj 2014 
2:41:02 Hengshui 2012 
 
INGRID PETNUCHOVÁ (SVK, 1975)  
V Košiciach súťaži pravidelne a často býva i najlepšou z domácej konkurencie. V roku 2010 sa tu postavila dokonca na 
bronzový stupienok. 
Osobný rekord  
2:48:23, Košice 2008, 6. miesto 
2:50:38, Košice 2013, 5. miesto 
2:51:05, Bratislava 2009, 2. miesto 
 
 



 

 

Gallery Pasta Party 
Pasta Party je už stálou súčasťou temer všetkých svetových maratónov. 
Snáď najvychytenejšou je tá v New Yorku. Vysvietený Central Park tam 
v predvečer maratónu víta tisícky bežcov, ktorí často trpezlivo na vstup 
čakajú i celé desiatky minút. Gallery Pasta Party MMM 2014 pozýva 
bežcov počas celého sobotňajšieho popoludnia až do 19- tej hodiny do 
priestorov Východoslovenskej galérie. Po vlaňajšku, keď ich kroky viedli 
do Kulturparku, bude práve tento stánok výtvarného umenia miestom 
spoločného stretnutia veľkej maratónskej rodiny. Organizátori sa tak 
snažia návštevníkom z celého sveta ukázať čo najviac a skĺbiť maratón 
s možnosťou urobiť si plastickejší obraz o živote Košíc. Všetci pozvaní 
účastníci tak budú mať sprístupnené i galerijné priestory s aktuálne 
inštalovanými výstavami výtvarného umenia. Okrem toho organizátori pridajú prierezový film MMM 1924 – 2014, ktorý 
bude súbežne prezentovaný aj na Gala programe v historickej radnici. Už ostáva iba veriť, že aj ponúkané cestoviny, čoby 
žiadaný zdroj uhľohydrátov pred nedeľným štartom, budú chutiť.  
 
Akreditácia a ďalšie tlačové konferencie 

V prípade Vášho záujmu o akreditáciu na MMM 2014 tak môžete urobiť najneskôr do 
stredy 1. 10. 2014. Žiadame Vás, aby ste Vašu akreditáciu realizovali výlučne 
prostredníctvom akreditačného formulára, ktorý nájdete na oficiálnej webovej stránke 
v sekcii „Médiá“. Zároveň Vás chceme upozorniť, že Vaša akreditácia nie je automatická a 
podlieha schváleniu zo strany organizátorov. E-mail potvrdzujúci Vašu akreditáciu Vám 
bude zaslaný vo štvrtok 2. 10. 2014. Vaše vybavenie si budete môcť vyzdvihnúť v piatok 3. 
10. 2014 medzi 14:00 a 17:00 na 1. poschodí hotela Doubletree by Hilton. Pozor! Počet 
vydaných akreditácií je z dôvodu obmedzenej kapacity limitovaný. 
 
Nasledujúce tlačové konferencie: 
 1. 10. 2014 

Dobletree by Hilton Košice 
 3. 10. 2014 

Dobletree by Hilton Košice 
 

 


