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Košice/Bratislava, 16. 9. 2020 
 

Zachovať kontinuitu  
O tom ako, korona kríza zasiahla celú našu spoločnosť a osobitne vážnym spôsobom i športové dianie 
počúvane dnes a denne. Zasiahla i do  prípravy najstaršieho maratónu v Európe. Dnes však nechceme 
hovoriť iba o prekážkach, ťažkostiach, zmarených plánoch, ale predovšetkým o nádeji, zomknutosti 
a snahe zachovať nesmierne vzácnu tradíciu a kontinuitu tohto príbehu, ktorého prvé riadky boli 
napísané 28. októbra 1924. Je potrebné jedným dychom dodať, že podpora v tomto snažení prichádza 
zo všetkých strán.  
 
 

Maratón pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky  
Stalo sa už neodmysliteľnou tradíciou, že nad 
všetkými ročníkmi Medzinárodného maratónu 
mieru v ére slovenskej samostatnosti prevzala 
každoročne záštitu hlava štátu. Pre organizátorov 
je preto veľkou cťou, že sa tak stalo aj v roku 2020 
a pani Zuzana Čaputová sa ujala patronátu nad 
blížiacim sa 97. ročníkom najstaršieho maratónu 
v Európe. V sprievodnom pozdrave k tomu 
povedala: „Som hrdá na to, že na Slovensku 
máme také skvelé podujatie s takmer storočnou 
tradíciou. Vybudovať prestížnu značku MMM si 
od organizátorov a nadšencov vyžiadalo veľa 

práce a entuziazmu. Viaceré generácie museli spojiť svoje úsilie a vďaka podpore obyvateľov Košíc 
sa z Medzinárodného maratónu mieru stal jeden z najväčších športových sviatkov nielen vo vašom 
meste, ale aj na Slovensku i v medzinárodnom meradle. 
 
 

Neostávame bez podpory a povzbudenia 
Bezprecedentnosť korona krízy potvrdzuje 
mnohé staré pravdy, i tie o skutočnom priateľstve 
v núdzi. Preto je pre organizátorov maratónu v 
Košiciach veľmi povzbudivé, že veľká väčšina 
dlhodobých partnerstiev, o ktoré sa mohli vždy 
doteraz oprieť, nedostala ani v tomto vážnom 
období neprekonateľnú trhlinu. A to napriek 
tomu, že samotné partnerské inštitúcie a firmy 
zápasia so svojimi vlastnými ekonomicko-
sociálnymi dopadmi dnešnej situácie. Medzi 
kľúčových partnerov maratónu patrí samozrejme 
dlhodobo mesto Košice.  



  

 

 

Okrem finančnej, materiálnej a organizačnej pomoci sa dostáva organizátorom i výraznej morálnej 
podpory. Primátor mesta Jaroslav Polaček ju vyjadril i takto: „V nedeľu 4. októbra bude v Košiciach 
ďalší Medzinárodný maratón mieru. V roku, kedy vo svete padá jedno veľké športové podujatie za 
druhým, je táto úloha veľmi ťažká. Lenže MMM organizuje veľký tím profíkov a Košičania sa predsa 
nikdy nevzdávajú. Mesto Košice maratónu samozrejme všemožne pomáha a je pripravené pomáhať 
aj naďalej.“ 
 
Už 20 rokov na Slovensku pôsobí spoločnosť U. S. Steel Košice. Po celý ten čas podporuje maratón 
v Košiciach ako jeho generálny partner. Nie je tomu inak ani v roku 2020. A to napriek tomu, že 
oceliarensky priemysel  je v tomto roku v dôsledku korona krízy ale i v dôsledku mnohých ďalších 
dopadov vo veľmi vážnej ekonomickej situácii. Prezident spoločnosti James Bruno v tejto súvislosti 
dodáva: „Táto doba je bezprecedentná. Pandémia COVID-19 uzatvorila hranice štátov, presunula 
termíny olympijských hier i viacerých športových majstrovstiev, zmenila naše pracovné i súkromné 
podmienky. Ale život musí ísť ďalej. Práve v ťažších časoch sa ukáže sila partnerstva a porozumenia. 
Koronakríza prehĺbila problémy, s ktorými zápasí európsky oceliarsky priemysel. Aj my v Košiciach 
musíme denno-denne dokazovať svoju konkurencieschopnosť v zložitých trhových podmienkach. 
Napriek tomu sme sa nevzdali našej ambície podporovať v Košiciach nielen šport, ale i vzdelávanie, 
kultúru, zdravotnú a sociálnu starostlivosť.“ 
 
Medzinárodný maratón mieru a tím jeho organizátorov je tiež  nesmierne potešený, že práve v tomto  
neľahkom období, keď šport na Slovensku skôr stráca pôdu pod nohami, získal  nového významného 
partnera a podporovateľa. Ďalším z generálnych partnerov MMM sa pre rok 2020 i ďalšie nasledujúce 
ročníky stáva stávková spoločnosť Niké. Jej generálny riaditeľ Otto Berger na margo toho povedal: 
„Vždy som obdivoval obrovské nadšenie u bežcov. Okrem špičkových profesionálnych pretekárov sa 
tomuto športu venuje stále viac nadšencov a to popri práci, obetujú mu svoj voľný čas, absolvujú 
poriadnu dávku fyzickej záťaže. Pritom odmenou pre nich je dobehnutie do cieľa, splnenie si svojich 
limitov. Je pre nás obrovskou cťou, že sa naša Niké stala súčasťou tak populárneho a významného 
podujatia na Slovensku.“  
 
Maratón v Košiciach sa nemôže zaobísť ani bez podpory ďalších spoločností a inštitúcii. Významnou 
mierou tak k jeho organizovaniu napomáha aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, ktoré prispieva prostredníctvom výzvy o poskytnutí finančných prostriedkov v 
oblasti športu v roku 2020 na organizovanie významných medzinárodných a tradičných športových 
podujatí na území Slovenskej republiky. 
 
Finančnú podporu poskytol i Košický samosprávny kraj a to cez svoj program Terra Incognita (sme 
partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita www.terraincognita.sk) 
zameriavajúci sa na rozvoj a podporu cestovného ruchu v košickom regióne. Župan Rastislav Trnka v 
tejto súvislosti povedal: „Pre bežcov je popri kondícii kľúčové aj myslenie a schopnosť nevzdať sa. Istú 
symboliku v tom vidím aj dnes. Ani organizátori najstaršieho maratónu v Európe sa nevzdali 
myšlienky priniesť tento športový sviatok do nášho kraja. Pandémia ich neodradila, tradíciu 
neprerušili, namiesto toho pridali a rozhodli sa maratón usporiadať tak, aby to bolo bezpečné pre 
bežcov na trati aj fanúšikov stojacich popri nej.“ 

 

http://www.terraincognita.sk/


  

 

 

MMM 2020 s certifikátom Silver Label Race 
Medzinárodný maratón mieru si aj pre rok 2020 
zachoval udelením certifikátu Silver Label Race svoj 
ranking a postavenie v hodnotení World Athletics. 
Zmeny, ktoré svetová atletika v tejto oblasti 
pripravovala ostali z pochopiteľných dôvodov v tomto 
roku nerealizované. Pri pohľade na kalendár WA treba 
konštatovať, že posledným maratónom v Európe, z tých 
ktoré sú zaradené do hodnotenia cez systém Label Race,  
bol ten v Seville 23. februára. Zorganizovanie maratónu 
v Košiciach bude tak i z tohto pohľadu unikátne, keďže 
bude patriť medzi niekoľko málo výnimiek medzi 
maratónskymi behmi s takýmto postavením, ktoré sa 
v tomto roku budú konať. Svetová atletika si túto snahu 
o zachovanie kontinuity maratónu v Košiciach váži 
a organizátorom prejavuje opakovane svoju podporu. 
 

 

Významné medzníky MMM v roku 2020 
Medzinárodný maratón mieru sa v každom zo svojich novodobých ročníkov môže obzrieť do bohatej 
histórie a pripomínať verejnosti, bežcom i fanúšikom mnohé významné míľniky. V roku 2020 medzi 
nich patria najmä tieto: 
 

• 60 rokov od momentu, kedy bola v Košiciach odhalená 
Socha maratónca 

Myšlienka sa zrodila v hlave otca košického maratónu Vojtecha 
Bukovského, realizáciu dostal na starosť vtedy začínajúci 
výtvarník Arpád Račko. „Bola to veru veľmi ťažká úloha, výzva 
a zároveň pocta,“ spomínal ešte za svojho života majster Račko. 
„Mohol som to riešiť všelijako. Sprvoti mi napadlo, urob 
unaveného bežca ako dobieha do cieľa s vencom na krku.“ 
Radcov, ako by mala socha vyzerať, koho by mal zobrazovať bolo 
veľa. „Ale ja som to odmietol, lebo som nechcel postaviť 
pamätník konkrétnemu športovcovi, mojím cieľom bolo hľadať 
symbol maratónu, urobiť sochu, ktorá evokuje niečo viac ako 
športový výkon, športovú disciplínu.“ Inšpiráciou mu bola stará 
povesť o gréckom vojakovi Feidipidovi, ktorý dobehol zvestovať 
Aténčanom víťazstvo nad Peržanmi na Maratónskom poli. „A 
rozhodol som sa urobiť posla víťazstva, aby odzrkadľoval 
pocity každého bežca, každého maratónca, že zvíťazil sám nad 
sebou, keď dobehol do cieľa.“ 
 
 
 



  

 

 

• Od štartu svetového rekordéra Dereka Claytona uplynie 50 rokov 
Všetko vyzeralo tak nádejne. 
Bývalý svetový rekordér, 
Austrálčan Derek Clayton, 
ktorý v Košiciach štartoval 
presne pred polstoročím, bol 
potešený zaradením do 
projektu MMM - Po stopách 
maratónskych legiend. Dnes 
78 ročný šampión, prvý človek 
na svete, ktorý bežal maratón 
pod 2:10, keď vo Fukuoke 
zvíťazil v roku 1967 výkonom 
2:09:36,4, však kvôli pandémii 
COVID-19 musel žiaľ svoju 

cestu na Slovensko zrušiť. Napriek tomu jeho meno a príbeh nezaniknú. Zastúpi ho aspoň symbolicky 
mladý, ešte iba 18 ročný Lochlan Clarke, ktorý trávi posledný rok v Košiciach ako študent gymnázia na 
Trebišovskej ulici vo výmennom programe Rotary. Nepobeží síce maratón ako pred 50 rokmi jeho 
slávny krajan, ale niekoľko kilometrov symbolicky v jeho stopách predsa len pridá. 
 

• Pred tridsiatimi rokmi po prvý raz štartovali na MMM i vozičkári 
Ďalším významným 
medzníkom, za ktorým je 
potrebné sa v roku 2020 obzrieť 
je i 30. výročie od prvého štartu 
hendikepovaných športovcov 
na tratiach MMM. Písal sa rok 
1990 a 12 vozičkárov otvorilo 
túto novú kapitolu maratónu 
v Košiciach. Prvým víťazom sa 
stal  Miroslav Klečka z Brna 
v čase 2:01:46 a hoci sa dĺžka 
trate postupne menila, súboje 
týchto športovcov boli vždy 
nesmierne vzrušujúce. Medzi 
najúspešnejších pretekárov 
tejto 30 ročnej histórie patria určite Anna Oroszová a Daniel Kukľa. Obaja si zaknihovali množstvo 
košických prvenstiev a všetci ich poznáme aj ako reprezentantov Slovenska zo svetových paralympiád. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Výzva Podeľme sa! neostala nevypočutá 
V poslednú júnovú nedeľu, v rámci projektu 
Podeľme sa!, ktorého jedným z hlavných 
iniciátorov je práve Medzinárodný maratón 
mieru a Maratónsky klub Košice, sa známe 
športové tváre, ambasádori i mladé bežecké 
talenty pokúsili o symbolické prekonanie 
bradatého slovenského maratónskeho rekordu 
Róberta Štefka z roku 1998. Mnohí už viete, že 
sa to podarilo. A tiež snáď viete, že popri 
samotných bežeckých výkonoch, išlo najmä o 
pomoc pre ľudí v núdzi. Slová podeľme sa stali 
sa žiadosťou, prosbou, imperatívom. Tieto dve 
slová zaznievajú o čosi naliehavejšie v čase, keď 

sa vplyvom osudu či súhry okolností dostávame do úzkych a keď na tých najslabších začína dopadať 
akákoľvek kritická situácia s ešte väčšou silou než na nás ostatných. Tak sa to deje i v týchto dňoch, keď 
na celom svete vyčíňa pandémia Covid-19 a aj tam, kde bolo už beztak málo, berie si korona kríza 
zdravie, príležitosti i nádej. A tak Anastasia Kuzminová, Róbert Štefko, Tibor Sahajda, Iveta Putalová, 
Marcel Matanin, Jozef Repčík, Miroslav Vanko, Marcel Lopuchovský, ale i neúnavný Peter Gombita a 
mnohí ďalší, svojou prítomnosťou a nasadením tlmočili prosbu a výzvu na pomoc ľuďom, ktorí strácajú 
strechu nad hlavou. O ich osudy sa zaujímajú a pomoc úpenlivo hľadajú v organizáciách Úsmev ako dar 
a Oáza – nádej pre nový život. A práve od nich prišiel impulz pre športovcov skúsiť urobiť niečo inak, 
niečo naviac. Cieľ vytýčený na 28. jún 2020 sa splniť podarilo. Pomoc ľuďom v núdzi je však, rovnako 
ako maratón, behom na dlhú trať. Stále sa môžete pridať a podeliť i vy. Až do maratónskej nedele 4. 
októbra môžete navštíviť stránku www.podelmesa.org a finančne prispieť na tento ušľachtilý cieľ. 
 
 

Sedem nových mien v prestížnej galérii 
Ojedinelý program Diamantový klub MMM, v ktorom 
sú združení všetci bežci a bežkyne majúci na svojom 
konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na 
najstaršom maratóne v Európe, neostáva bez nových 
mien ani tentokrát. V sobotu 3. októbra tak budú do 
tejto spoločnosti uvedení tí, ktorí túto métu dosiahli 
zvládnutím úskalí košickej maratónskej trate vlani v 
októbri. Sú to Eva Seidlová, Marián Horvát, Miroslav 
Smetana, Jozef Slatkovský a Jozef Čurlej st. No nie len 
oni. Organizátori sa pri príležitosti 30. výročia od 
prvého štartu vozíčkarov na Medzinárodnom maratóne mieru rozhodli udeliť túto poctu výnimočne i 
dvom ďalším osobnostiam. Bez ohľadu na to, že trať hendikepovaných športovcov v Košiciach sa svojou 
dĺžkou musela niekoľkokrát prispôsobovať a najmä v posledných rokoch sa už nesúťaží na maratónskej 
vzdialenosti, je isté, že Anna Oroszová a Daniel Kukľa si členstvo v Diamantovom klube nesporne 
zaslúžia. 
 



  

 

 

Kto patrí medzi favoritov MMM 2020? 
Odpovede na tieto otázky sú taktiež poznačené súčasnou 
situáciou a obmedzeniami spojenými s korona krízou. Ešte 
pred jej vypuknutím sa v Košiciach uskutočnilo rokovanie so 
zástupcami NN Running Team, do ktorého dnes patria 
najlepší maratónci sveta vrátane fenomenálneho Eliuda 
Kipchogeho. Plánovanú systematickú spoluprácu prerušili 
udalosti nasledujúcich týždňov a tak sa návrat k tejto téme 
odkladá snáď na jar 2021. Organizátori sa následne 
rozhodli, že v celej obtiažnej a neprehľadnej situácii oželejú 
v tomto roku africkú konkurenciu a zamerajú sa na 
pretekárov z Európy a štart domácich atlétov v rámci 
majstrovstiev Slovenska v maratónskom behu, ktoré sa 
v Košiciach budú aj tentokrát konať. Tréningové výpadky, 
rušenie súťaží na celom svete i prekážky spojené 
s cestovaním do zahraničia majú dopad samozrejme i na 

bežcov vytrvalcov, ktorých sezóna je oproti dráhovým atlétom bezprecedentne zlá. Napriek tomu by 
sa na štarte v pretekoch mužov i žien mali na MMM predstaviť pretekári so zaujímavými osobnými 
rekordami. Medzi mužmi to budú bežci z Belgicka, Poľska, Česka, Veľkej Británie, Ukrajiny 
a samozrejme Slovenska, ktorých najlepšie doterajšie výkony oscilujú v rozmedzí časov 2:11 – 2:16. 
U žien by sa popri Európankách mala MMM zúčastniť i Japonka Miharu Shimokado s osobným 
rekordom 2:27:54 a i ďalšie pretekárky, ktoré postupne predstavíme a ktoré disponujú osobnými 
rekordami pod 2:30. Ďalší z oslovených európskych bežcov dali prednosť štartu v Londýne (4. október), 
prípadne sa pripravujú na MS v polmaratón v Gdyni (17. október) alebo si svoj štart odložili na neskorší 
termín, v ktorom sa už bude dať bojovať i o body do hodnotenia WA. V prípade Majstrovstiev 
Slovenska v maratónskom behu registrujeme necelú stovku prihlásených. V pretekoch mužov sa na 
základe doterajších výkonov o prvé priečky budú usilovať najmä Tibor Sahajda, Marek Hladik, Gabriel 
Švajda a prípadne i niekto ďalší. V štartovej listine žien domáceho šampionátu chýba viacero 
pretekárok z prvých priečok roku 2019 (Vlčáková, Maníková, Ľašová) a tak je poradie a výkony na 
MMM 2020 v tejto kategórii veľmi ťažko predpovedať. 


