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SNÚBENIE KVALITY A KVANTITY 
Pri príprave konceptu aktuálneho 93. ročníka Medzinárodného maratónu mieru vychádzali jeho 
organizátori z najvýraznejších odkazov a výsledkov roku 2015, medzi ktoré patrili: 
•  11 039 registrovaných bežcov vo všetkých kategóriách 
•  skvelý čas Kosgeia 2:07:07 sa dostal medzi Top 10 víťazných výkonov v Európe za rok 2015  
•  priamy televízny prenos RTVS si pozrelo 370.000 divákov 
•  Košický maratón získal certifikáty IAAF Bronze Label a 5 Star Quality Road Race od European   
   Athletics  
•  Projekt Fotopravek MMM priniesol viacero doteraz nepublikovaných záberov z histórie košického 

maratónu  
 
Dnes, niečo menej než mesiac pred štartom aktuálneho ročníka sa dá konštatovať, že pestrosť 
programu, kvalita i šírka štartového poľa, ale i mnohé novinky zvyšujúce komfort a bezpečnosť 
účastníkov predznamenávajú opäť nevšedné predstavenie v preplnených a pozitívnou energiou 
nabitých uliciach Košíc.  
 
 
MARATÓNSKA ATMOSFÉRA V KOŠICKÝCH ULICIACH UŽ 10. SEPTEMBRA 

European Week of Sport je projekt Európskej 
komisie, ktorého cieľom je prezentovať 
pozitívne dopady aktívneho životného štýlu 
a športu na kvalitu života celej populácie 
starého kontinentu. Týždeň takýchto aktivít 
bude v tomto roku odštartovaný pre celý starý 
kontinent práve v Košiciach, ktoré sa tejto 
pocty dočkali aj vďaka svojim programom 
v rámci titulu Európske mesto športu 2016  

i predsedníctvu Slovenska v rade EÚ. A práve téma maratónu bude rezonovať počas otváracieho 
ceremoniálu European Week of Sport, v sobotu 10. septembra v Košiciach. Tri týždne pred štartom 
MMM to bude akási maratónska rozcvička, či zahriatie v podobe behu, ktorý dostal pre celú Európu 
zrozumiteľný názov Košice Marathon Warm Up Run. Pôjde o beh so symbolickou vzdialenosťou 4,2 
km po časti maratónskej trate, so štartom o 13.00, na ktorý sa môžu všetci záujemcovia ešte stále 
bezplatne registrovať na webovej stránke www.kosicemarathon.com. Súčasťou tohto podujatia bude 
i odhalenie siedmych žulových pylónov, osadených pod Sochou maratónskeho bežca. Vďaka tomuto 
počinu sa získal cenný priestor na osadzovanie mien víťazov košického maratónu až do roku 2063. 
Pokračovať tak v tejto unikátnej tradícii budú môcť i budúce generácie organizátorov MMM. 



 

ZÁUJEM STÁLE RASTIE 
Len za posledných 5 rokov sa počet registrovaných účastníkov na MMM viac než zdvojnásobil. Vlani 
sa zastavil tesne nad číslom 11.000 a dohodnuté technické a bezpečnostné limity hovoria, že pre rok 
2016 bude strop na počte 12.000 účastníkov alebo tesne pod ním. V úvode septembra tak padlo 
rozhodnutie, že vo štvorici hlavných disciplín (Maratón, Polmaratón, Štafeta 4 x ¼ a Inline 20km) 
ostáva k dispozícii posledných 600 štartových čísel. Rodinný beh U. S. Steel Family Run sa zapĺňa 
očakávaným tempom a limit 3.500 účastníkov je už tiež temer vyčerpaný. 
Počet zastúpených krajín bude atakovať číslo 60 a viaceré z nich budú mať v štartovom poli MMM 
svoju premiéru. K takým patrí napríklad Brazília či Peru. Okrem výrazne rastúcej invázie zo susedných 
krajín je najmarkantnejší medziročný nárast počtu účastníkov zaznamenaný z Veľkej Británie, Južnej 
Afriky, Fínska, Srbska, či Talianska. 
 
 
Stav registrovaných bežcov k 1.9.2016 
 

*Vopred stanovený a limitovaný počet účastníkov 
** 1.9.2015 bol priebežný počet registrovaných účastníkov 10 071 
 
 

Disciplína Dĺžka trate  Muži  Ženy  Spolu 

Maratón 42 195 m  1670  281  1951 

Polmaratón 21 097 m  2472  1011  3483  

Magna Getrag 4 x 1/4  42 195 m 479  321  800 

Handbikeri & Vozičkári 20 000 m  12  5  17 

Inline  20 000 m  217  88  305 

U. S. Steel Family Run 4 200 m    *3500 

Detská Atletika  Rôzne    *520 

Juniorská štafeta  42 x 1000 m    *672 

Spolu     **11 248 



 

PÄŤ „KOŠIČANOV“ V NAJLEPŠEJ STOVKE 
Pozrime sa ako sa na jar darilo bežcom, ktorí sa v poslednom období objavili v Košiciach. Najvyššie je 
Sammy Kosgei, víťaz MMM 2015 (2:07:07), ktorý sa nedávno v Dubaji zlepšil na 2:06:53 a patrí mu 
priebežná 17. priečka vo svetovom rebríčku. Najväčší progres z bežcov, ktorí štartovali v poslednej 

dobe na MMM predviedol Peter Kimeli Some. Ten po 4. 
mieste z Košíc v roku 2011 triumfovl o dva roky neskôr 
v Paríži v úctyhodnom čase 2:05:38 a v roku 2016 sa do 
top rankingu zaradil časom 2:10:01 zo Soulu. V najlepšej 
svetovej stovke mužov sa objavujú ešte Charles Cheruiyot 
(MMM 2015 2:11:30; Viedeň 2016 2:10:09), Maiyo Kibet 
(MMM 2014 2:12:43; Wuhan 2016 2:10:50) a Colins 
Tanui, (dnes už súťaži paradoxne pod menom Japhet 
Kosgei, MMM 2015 2:08:08, Düsseldorf 2:10:46). 
Vizitky favoritov MMM 2016 budeme postupne 
predstavovať od 14. septembra. O ako kvalitné pole môže 
ísť, dokumentuje hodnota skóre osobných rekordov 
papierovo najlepšej päťky pozvaných atlétov podľa 
metodiky All Athletics. Dosahuje 6014 bodov, čo je 
v prípade MMM nesporne historicky najvyššia hodnota. 
Vlani mal ten istý parameter skóre 5856 bodov. 

Samuel Kosgei si skvelú formu z Košíc udržal i v roku 2016. 
 
V top ženských rebríčkoch majú atlétky spájané v minulosti s Košicami menej početné zastúpenie. 
Najvyššie je Ashete Dido, ktorá v roku 2013 vytvorila na MMM traťový rekord časom 2:27:47, aby 
v roku 2015 zažiarila v Dubaji výkonom 2:23:43. V aktuálnej sezóne sa objavuje medzi najlepšími 
vďaka výkonu 2:25:50 z Tokia. I skóre ženských osobných rekordov atlétok pripravujúcich sa na 
MMM 2016 je vyššie ako tomu bolo vlani a tak sa nechajme prekvapiť či zaútočia práve na traťový 
rekord Ashete Dido. 
 
 
MARATÓN OPÄŤ LIVE VO VYSIELANÍ RTVS 
Enormný záujem o sledovanie priameho televízneho prenosu v 
roku 2015 bol dozaista jedným z impulzov, ktorý rozhodol, že 
RTVS zaradí blížiaci sa 93. ročník MMM opäť do svojho 
vysielania. Pripomeňme, že celkovo maratón z Košíc videlo vlani 
podľa údajov z peoplemetrov viac ako 370.000 televíznych 
divákov. Zaujímavo koncipovaný 3 hodinový program získal 
mnoho výborných odoziev, čo samozrejme motivuje všetkých 
zainteresovaných priniesť na obrazovky vyvážený a atraktívny 
mix toho najzaujímavejšieho z maratónskeho diania aj 
tentokrát. 



 

MMM PODPORÍ SLOVENSKÝCH BEŽCOV 
Presadiť sa v ťažkej medzinárodnej konkurencii nie je v dnešnom 
športe jednoduché. V maratóne s tak jednoznačnou dominanciou 
afrických pretekárov to platí dvojnásobne. Medzinárodný maratón 
mieru vypísal už v roku 2015 motivačné bonusy pre slovenských 
atlétov, usilujúcich sa o limit na olympiádu v Riu. Na skvalitnenie 
svojej prípravy ho vtedy získala Katarína Berešová, ktorá má dnes za 
sebou už druhý štart pod piatimi kruhmi.  
Najstarší maratón v Európe bude v podpore domácej bežeckej 
špičky pokračovať aj v roku 2016. Pre prvých troch mužov a ženy 
v slovenských farbách sú v cieli MMM 2016 pripravené špeciálne 
odmeny v celkovej výške 3.400 Eur, z toho po 1.000 Eur pre 
najrýchlejšieho muža i ženu. Výška odmeny závisí aj od samotného 
výkonu a maximálna bude v prípade cieľového času pod 2:25:00 
u mužov resp. 2:50:00 u žien. Tieto bonusy bude možné samozrejme 
kumulovať s prémiami, ktorú sú vypísané v „open“ kategórii, teda 
pre 10 absolútne najrýchlejších mužov a žien.  

 
 
PO STOPÁCH MARATÓNSKYCH LEGIEND 

Projekt, ktorý patrí už neodmysliteľne k programu MMM bol 
postupne venovaný velikánom svetového maratónu spätými 
v minulosti s Košicami, akými boli olympijskí víťazi Juan Carlos 
Zabala, Abebe Bikila, či nezabudnuteľní Ron Hill, Leonard 
Edelen, John Farington, svetová rekordérka Christa 
Vahlensieck a mnohí ďalší. V roku 2016 sa obzrieme za 
kariérou a skvelými víťazstvami japonského vytrvalca Takeshi 
So, ktorý nenašiel na trati v Košiciach premožiteľa presne pred 
40 rokmi. Tento atlét je 

dodnes jediným mužským víťazom MMM zo zeme vychádzajúceho 
slnka, ktorý v októbri 1976 v dusnom a bezveternom počasí porazil 
všetkých 119 súperov a zvíťazil v čase 2:18:42,4. Medzi jeho 
najväčšie úspechy v kariére patrí 4. miesto na OH v Los Angeles, 
i skvelý osobný rekord 2:08:55, ktorý dosiahol v roku 1983 na 
maratóne v Tokiu. Takeshi So je dodnes činný v maratónskom dianí 
a jeho zverenec Satoru Sasaki sa objavil aj na štarte v Riu, kde 
obsadil 16. miesto.  
Projekt Po stopách maratónskych legiend vťahuje do svojho diania 
výrazným spôsobom mladých ľudí, konkrétne študentov stredných 
škôl, ktorí sa snažia každoročne kvalifikovať do finálnej štafety 
nesúcej meno jednej z legiend. 



 

                      
 
MÔJ PRVÝ MARATÓN 

K motivácii vyskúšať si na slávnej a súčasne i rýchlej 
trati v Košiciach po prvýkrát celú maratónsku 
vzdialenosť prispieva i nový program Môj prvý 
maratón. Je určený najmä pre tých bežcov zo 
Slovenska, ktorí trať v Košiciach už síce poznajú, ale 
z inej kratšej disciplíny, alebo sem prichádzajú 

skutočne premiérovo a bude to ich prvých 42 kilometrov v metropole východu. Ohlasy na program 
Môj prvý maratón sú zatiaľ výborné, do dnešného dňa sa doň zapojilo viac ako 350 maratónskych 
novicov, ktorých čaká viacero milých benefitov. Tými budú originálne certifikáty, miesto v prémiovom 
štartovom sektore A, či logo programu na ich štartovom čísle. 
Jedna herečka v dvoch úlohách. I tak sa dá nazvať rola Gabiky Mihalčinovej Marcinkovej. Tá sa 
okrem programu Women Friendly Marathon, v ktorom organizátori už 4. rok aj vďaka podpore 
Skupiny VSE holding rozvíjajú motivačné bežecké programy pre ženy, odhodlala v tomto roku na 
svoju maratónsku premiéru. Gabika má v nohách už 7 úspešných košických polmaratónov a tak je jej 
odhodlanie popasovať sa s celou vzdialenosťou v celku logické. Stala sa tak členom užšej 9 člennej 
skupiny bežcov z každého kúta Slovenska, ktorých prípravu a príbehy v programe Môj prvý maratón 
detailnejšie sledujeme. Okrem samotnej Gabiky nájdete viac o ambíciách „prváčikov“ na: 
http://www.kosicemarathon.com/wp-content/uploads/2016/05/News-10052016.pdf 
 
 
AKČNÉ FOTOGRAFIE OD SLOVENSKEJ SPORITEĽNE OPÄŤ ZAPLNIA ON-LINE ALBUMY 
Bez moderných technológií si dnes nevieme predstaviť žiadne 
špičkové športové podujatie. Využívanie znalostí z prostredia Big 
data, MYLAPS čipové meranie času, či GPS tracking trate. To sú iba 
niektoré z technológií využívaných pri príprave MMM. Okrem 
spomínaných sa vlani skvele uviedla i ďalšia novinka. Vďaka 
Slovenskej sporiteľni bola nasadená technológia Pic2 Go, čo 
znamenalo, že každý bežec označený na svojom štartovom čísle 
autentickým QR kódom získal zadarmo svoju akčnú fotografiu 
z trate na svoj facebookový profil. Rovnakú službu im prinesieme 
i v roku 2016. Pár dní pred štartom bude stačiť jednoduché 
prihlásenie sa k aplikácii a tím fotografov na trati sa už postará 
o ostatné.  
 
 
 
 


