
 

Tlačová správa, Košice, 1. október 2014 
 
Košiciam prichádza blahoželať aj Boston a Atény 

Predstavujeme ďalších významných hostí, ktorí prichádzajú do Košíc na pozvanie 
organizátorov jubilujúceho maratónu. JOANN E. FLAMINIO pracuje pre Boston Athletic 
Association (B.A.A.), teda pre združenie, ktoré organizuje maratón v Bostone od roku 1993. 
Od roku 1996 je členkou rady guvernérov tejto inštitúcie a v januári 2011 sa stala jej 23. 
prezidentkou. Je potrebné zdôrazniť, že je prvou ženou v tejto pozícii v 126 ročnej histórii 
B.A.A. Naposledy sa s ňou organizátori MMM stretli v novembri 2013 na sympóziu AIMS 
v Aténach. Pripomeňme, že Košický maratón nechýbal so svojou 30 člennou výpravou medzi 
gratulantmi, keď sa v Bostone v roku 1996 bežal jubilejný 100. ročník tohto prestížneho 
podujatia.  
Ďalším zaujímavým menom je EVANGELOS PAPAPOSTOLOU. Je riaditeľom maratónu 
v Aténach, ktorý sa beží každoročne v novembri na klasickej trati z mestečka Maratón. Cieľ je 

v Aténach na úchvatnom štadióne vybudovanom v antickom štýle pre prvé novodobé olympijské hry v roku 1896. 
 
U. S. Steel Family Run napriek navýšeniu štartových čísel vypredaný 
Spoločnosť U. S. Steel Košice zastáva pozíciu generálneho partnera MMM kontinuálne od roku 2001 , teda po 14. krát. 
Okrem priamej finančnej podpory sa spolupráca orientuje i na zapájanie zamestnancov spoločnosti do športových aktivít 
a disciplín podujatia a na celkový rozvoj podujatia. Populárny Minimaratón sa už po niekoľkýkrát pobeží pod názvom U. 
S. Steel Family Run a už svojím názvom i charakterom je predurčený pre mládež, rodiny s deťmi a na zapájanie 
rozmanitých komunít. Tie sociálne znevýhodnené každoročne štartujú i  za priamej podpory od spoločnosti U. S. Steel 
Košice. Rastúci záujem spôsobil i v tejto disciplíne predčasné ukončenie registrácie na finálnom počte 3.000 malých 
i veľkých bežcov. U. S. Steel Family Run umožňuje rodičom atraktívnou formou privádzať deti k  športovým aktivitám. 
Z tak masovej základne postupne mnohí prechádzajú i na ďalšie, náročnejšie disciplíny programu MMM, a stávajú sa na 
dlhé roky súčasťou diania na tomto maratónskom podujatí. Pripomeňme, že vlani U. S. Steel Family Run svojou účasťou 
podporil i svetový rekordér v maratóne Patrick Makau, v roku 2012 olympijská víťazka Anastásia Kuzminova 
a každoročne v štartovom poli vídať ľudí každého veku či profesie. Štart si nenechá v tomto roku už tradične ujsť ani 
prezident spoločnosti U. S. Steel Košice George F. Babcoke. 
 
Každý deň odbehol pre chudobných a chorých jeden maratón 

Katolícky farár Peter Gombita dobehol v pondelok 29.9. do Košíc a ukončil tak svoju 860 
kilometrovú púť z českého Ašu , ktorú odštartoval 7. septembra. Svojim behom chcel 
upozorniť na tzv. „adopciu na blízko“. „Máme toľko opustených ľudí, chudobných 
bezdomovcov, detské domovy, väzňov, chorých, aby sme sa stali ich priateľmi. Dnes nestačí 
kúpiť len polievku a dať mu šaty. Ľuďom chýba priateľstvo, vidím to dennodenne v Oáza – 
Nádej pre nový život, ktorú vediem,“ hovorí Peter Gombita. Spolu s ním z českého Ašu do 
Košíc bežal aj Ladislav Bodnár, ktorý žije v útulku pre chudobných v Bernátovciach pri 
Košiciach. Tento maratónec sa vytrvalostnému behu venuje druhý rok a spolu s Gombitom 
stál už i na štarte MMM. Ten si po svojom doslova heroickom výkone obaja vychutnajú i 5. 
októbra. A ako by mala „adopcia na blízko fungovať? „Budem hľadať ľudí, ktorí by si mohli 

niekoho kto to potrebuje „adoptovať“. Dobrodinci im poskytnú svoje číslo občas zájdu s ním na kávu, mali by jednoducho 
poznať celý jeho príbeh. Viem už o prípadoch blízkej adopcie a má to naozaj obrovský význam pre týchto ľudí“, vysvetľuje 
Gombita. 



 

Kto na štarte s osobných rekordom 2:05? Posledné vizitky favoritov 
 
(1) PATRICK KIPTANUI KORIR (KEN, 1977) 
Vlaňajší víťaz sa vracia s ambíciou obhájiť titul. Potrebuje ďalší dobrý výsledok, keďže sa mu v jarnej časti sezóny veľmi 
nedarilo. 
Osobný rekord 
2:09:36, Košice 2013, 1. miesto 
2:11:32, Rím 2013, 10. miesto 
2:11:36, Toulouse 2011, 1. miesto 
2:12:07, Madrid 2012, 1. miesto 
 
(2) GILBERT KIPTOO CHEPKWONY (KEN, 1985) 
Vyhral v Košiciach v roku 2010 a výrazne tiež zlepšil svoj osobný rekord. Ten potom posunul ešte o 17 sekúnd v kórejskom 
Daegu. V tomto roku zvíťazil v Číne, ale časom neoslnil. 
Osobný rekord 
2:08:16, Tägu 2012, 2. miesto 
2:08:33, Košice 2010, 1. miesto 
2:10:19, Xiamen 2011, 4. miesto 
 
(3) NICHOLAS CHELIMO KIPKORIR (KEN, 1983) 
Napriek viacerým skvelým výkonom sa víťazstva dočkal až vlani v nemeckom Kolíne, kde sa maratón beháva temer 
v rovnakom termíne ako v Košiciach. 
Osobný rekord 
2:07:38,Eindhoven 2010, 2. miesto 
2:07:46, Amsterdam 2009, 5. miesto 
2:08:51, Soul 2008, 2. miesto 
 
(4) ZEMBABA YIGEZE YEMANU (ETH, 1983) 
Opäť zažijeme pokus o come back po dlhom zranení. V minulosti to už niekoľkým bežcom v Košiciach vyšlo až nečakane 
dobre. 
Osobný rekord 
2:08:27, Houston 2010, 2. miesto 
2:08:48, Paríž 2010, 7. miesto 
2:09:46, Reims, 2. miesto 
 
(14) ALBERT KIPLAGAT MATEBOR (KEN, 1980) 
Tento skúsený pretekár má na konte desiatku maratónov v Európe, Ázii i USA. V Košiciach sa predstaví ako vodič. Jeho 
vizitka je však mimoriadne zaujímavá. Z minulosti je známy nie jeden prípad, keď sa vodiči rozhodnú maratón dokončiť. 
V Košiciach sme to ešte nezažili. 
Osobný rekord 
2:05:25, Frankfurt 2011, 3. miesto 
2:08:17, Frankfurt 2013, 5. miesto 
2:08:57, Frankfurt 2012, 6. miesto 
 



 

Koľko si z Košíc odnesie víťaz a ostatní medailisti - Prize money MMM 2014 
 

Muži Ženy 

      
Víťaz 20.000 EUR pod 2:07:00  Víťazka 15.000 EUR pod 2:26:00 

 15.000 EUR pod 2:08:00  10.000 EUR pod 2:27:00 
 12.000 EUR pod 2:09:00  8.000 EUR pod 2:28:00 
 9.000 EUR Bez časového limitu  6.000 EUR Bez časového limitu 

Miesto  2./ 4.500 EUR  + 1.000 EUR pod 2:09 
alebo + 500 EUR pod 2:10 

 Miesto  
 

2./ 2.500 EUR + 1.000 EUR pod 2:28 
alebo + 500 EUR pod 
2:30 

 3./ 2.500 EUR  + 1.000 EUR pod 2:09 
alebo + 500 EUR pod 2:10 

 3./  1.500 EUR + 1.000 EUR pod 2:28 
alebo + 500 EUR pod 
2:30 

 4./  1.700 EUR  + 800 EUR pod 2:09 
alebo + 400 EUR pod 2:10 

 4./ 1.000 EUR  + 800 EUR pod 2:28 
alebo + 400 EUR pod 
2:30 

 5./ 1.000 EUR   5./ 500 EUR  
 6./   600 EUR   6./ 300 EUR  
 7./ 500 EUR      
  8./ 400 EUR      
 9./ 300 EUR      
 10./ 200 EUR      

 
 
IAAF Atletika hrou - prvá z disciplín bohatého programu jubilujúceho maratónu 

IAAF Atletika hrou je ďalším z úspešných maratónskych formátov. V piatok 3. októbra sa 
dopoludnia predstavia stovky žiakov košických základných škôl v základných atletických 
disciplínach, ktoré hravou formou objavujú talent tých najmenších. Základný koncept vznikol 
na pôde IAAF po názvom Kids' Athletics v roku 2002. Dal si za cieľ hravou formou priblížiť 
atletiku deťom od veku 7 rokov. Vznikli i sety materiálneho vybavenia, ktoré sa 
prostredníctvom Slovenského atletického zväzu dostali do užívania košických základných škôl. 
Atletika hrou je už tradične prvou disciplínou maratónskeho víkendu. Spolu ich je desať, 
pričom až deväť z nich sa uskutoční v nedeľu 5. októbra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Štatistika prihlásených – už desať dní žiadna zmena - naplnený limit 10.200 účastníkov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okrem počtu bežcov sú tu i ďalšie zaujímavé čísla 
10.199 bežcov vo všetkých kategóriách 
>850 organizátorov a príslušníkov polície 
8 hudobných pódií v rámci Aupark hudobného maratónu 
>50 000 divákov na trati 
>31 000 fliaš vody na občerstvovacích staniciach 
6 800 litrov ďalšej nefľašovanej vody 
4 200 porcií špagiet a cestovín na Pasta party 
2 500 kilogramov ovocia 
15 100 kusov sušienok 
32 000 plastových pohárov 
14 300 fľašiek na energetický nápoj 
45 000 kusov spiniek na štartovné čísla 
>12 000 účastníckych a organizátorských tričiek 
25 000 kusov programových bulletinov 
18 200 plastových vriec a tašiek 
>7 000 m zábran a vymedzovacích pások na trati a štarte/cieli 
>20 ton technického vybavenia vyvezeného na trať 
 
MMM v live vysielaní RTVS na Jednotke 
Intenzívna komunikácia organizátorov s vedením verejnoprávnej RTVS vyústila v prípravu priameho prenosu, ktorý bude 
vysielaný v nedeľu 5. októbra na Jednotke. Po viacročnej odmlke, keď bol maratón vysielaný v deň jeho konania zo 
záznamu, si tak diváci na Slovensku budú môcť pozrieť dianie v Košiciach naživo. Tým, že na MMM majú svoje zastúpenie 
všetky naše regióny, o čom sme už podrobnejšie informovali v tzv. mape MMM, možno očakávať, že k obrazovkám zasadnú 
diváci skutočne plošne na celom Slovensku. Okrem samotných pretekov možno očakávať využitie bohatého archívu RTVS 
i predstavenie viacerých významných hostí, ktorí do Košíc z celého sveta zavítajú. Trojhodinový priamy prenos začína na 
Jednotke o 8:45. 
 

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   30 

U. S. Steel Family Run 4 200 m   3000 

IAAF Atletika hrou Rôzne   500 

Juniorská štafeta Rona Hilla 42 x 1000 m   640 

Spolu    10 199 


