
  

 

 

Tlačová správa 
Košice, 23. 9. 2020 
 
 

Ideme ďalej  
Obrovská miera rozpracovanosti celého projektu MMM 
2020 a urgentnosť prijímania zásadných rozhodnutí 
donútili už 16. septembra organizátorov prijať konečné 
a prakticky jediné možne rozhodnutie, pokiaľ nechceli 
riskovať pochybenie v neprehľadnej spleti vyhlášok 
a obmedzení. Toto rozhodnutie smerovalo a smeruje k 
záchrane maratónu ako takého v podobe zorganizovaniu 
jedinej disciplíny v nedeľu 4. októbra s limitným počtom 
1000 účastníkov. O deň skôr, teda v sobotu 3. októbra sa 
uskutoční už skôr avizovaný U.S. Steel Family Run – 
Minimaratón, avšak aj ten len pre limitovaný počet 1000 
účastníkov. Všetky ďalšie pripravené alternatívy museli 

bohužiaľ ustúpiť. Niekoľko dní po prijatí týchto neľahkých rozhodnutí sa dá konštatovať, že odozvy 
z prostredia bežcov i partnerov MMM sú v drvivej väčšine povzbudivé a plné pochopenia pre takéto 
kroky na strane organizátorov.  
 

Maratón patrí medzi priority  
Už niekoľko rokov sa rozvíja partnerstvo 
medzi Košickým samosprávnym krajom 
a Medzinárodným maratónom mieru. 
I v tomto roku malo dostať nový obsah 
a dynamiku. A hoci známe okolnosti 
priniesli nemalé prekážky, z úst župana 
Rastislava Trnku zazneli i tieto 
povzbudivé slová:  
„Maratónci veľmi dobre vedia, čo je 
tvrdá drina a trpezlivosť a niekedy si na tie najlepšie výkony musia počkať. Tento rok nás postavil pred 
rovnakú situáciu a s trpezlivosťou sme očakávali, či sa maratón uskutoční. Aj keď mnohé z plánovaných 
podujatí sa pre pandémiu zrušili, organizátori najstaršieho maratónu v Európe sa nevzdali a snažili sa 
priniesť tento športový fenomén do nášho kraja aj napriek obmedzeniam. Košický samosprávny kraj sa 
aj tento rok snažil prispieť k jeho organizácii a v spolupráci so župnými strednými školami sa pilotne 
zapojil do projektu Po stopách maratónskych legiend. Aj napriek tomu, že táto štafeta sa uskutoční v 
náhradnom termíne, tak, aby sme dodržali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia, verím, že 
vytvoríme ďalšiu novú tradíciu, ktorá rozhýbe šport na školách a ktorá bude motiváciou pre našich 
študentov dosiahnuť na ďalšie zaujímavé méty.“ 
 
 
 
 



  

 

 

Správame sa zodpovedne 
Aj počas samotného maratónskeho víkendu 
budeme mať na zreteli v prvom rade 
bezpečnosť a zdravie športovcov i divákov. 
Rozsah rôznych preventívnych opatrení voči 
šíreniu ochorenia Covid-19 je vskutku široký. 
Prinášame aspoň najdôležitejšie z nich: 
 
››  V spolupráci s Hlavným hygienikom SR a 

Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva bol vypracovaný komplexný 
Covid-19 MMM manuál, ktorý definuje 
všetky preventívne opatrenia na ochranu zdravia účastníkov, divákov, hostí i organizátorov 
podujatia. 

››  Bol zostavený samostatný Covid-19 MMM tím, ktorý bude po celú dobu podujatia dohliadať na 
dodržiavanie opatrení definovaných v manuáli. 

››  V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a jednotlivými zložkami Magistrátu 
mesta Košice bol pravidelne zvolávaný krízový štáb MMM. 

››  Výrazným spôsobom bol obmedzený rozsah športových disciplín. Tie, ktoré ostali v programe sú 
iba pre limitovaný počet bežcov. Organizátori MMM tak týmto neľahkým rozhodnutím sledovali 
najmä zvýšenie bezpečnosti a vyslali apel k zodpovednému správaniu 

››  Výrazne bol obmedzený štart zahraničných účastníkov čím sa znížilo ohrozenie importu korona 
vírusu do dejiska MMM 

››  Rokmi zaužívaný set pre účastníkov bol v tomto roku nahradený vybavením, ktoré zvýši účinnosť 
preventívnych opatrení. Každý bežec dostane multifunkčnú buff šatku, ktorá poslúži aj ako 
povinné rúško na štarte a tiež praktickú bežeckú ľadvinku, ktorá pomôže bežcovi vziať si na trať 
vlastné hygienické potreby a nevyhnutné doplnky. 

››  Na MMM bude na trati a v cieli k dispozícii iba balená voda a balené občerstvenie. Toto opatrenie 
si vyžiadalo značné organizačné zmeny v celkovej príprave maratónu. 

››  Bola zrušená organizácia väčšiny sprievodných programov MMM. U.S. Steel Family Run – 
Minimaratón bol presunutý na sobotu aby došlo k ďalšej dekoncentrácii účastníkov MMM  

››  Pracovisko vydávania štartových čísel bolo presunuté z nákupného centra Aupark Košice do 
priestrannejšieho areálu Kulturparku. 

››  Každá zóna MMM (pracovisko prezentácie, cieľ, VIP zóna, divácke zóny, kancelária pretekov, 
tlačové stredisko...) má spracované vlastné pravidlá na vstup do zóny a správanie sa v nej, pokiaľ 
ide o meranie telesnej teploty, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekciu rúk, obmedzenia 
vstupu a pod. 

››  Pre každú skupinu účastníkov podujatia (pretekári, hostia, novinári, organizátori) bolo pripravené 
čestné prehlásenie, ktorým daná osoba záväzne deklaruje svoj zdravotný stav a cestovateľskú 
anamnézu z pohľadu potrieb prevencie voči ochoreniu Covid-19. 

 
Všetky tieto opatrenia vyvolali značné zmeny v organizačnom a ekonomickom zabezpečení 
Medzinárodného maratónu mieru. Boli však realizované ako nevyhnutná súčasť potrebných krokov, 
ktoré vedú k záchrane kontinuity najstaršieho maratónu v Európe.  



  

 

 

 
MMM 2020 s certifikátom Silver Label Race 

Ako sme už informovali, Medzinárodný maratón mieru si aj 
pre rok 2020 zachoval udelením certifikátu Silver Label Race 
svoj ranking a postavenie v hodnotení World Athletics. 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. 
 

 

Top maratóny v Európe v roku 2020 (WA Ranking) Preteky  Trať 
Zurich Maratón de Sevilla, Sevilla ( február 2020 ) Elite&Hobby Pôvodná 

Košice Peace Marathon Elite&Hobby  Pôvodná 

London Marathon Iba elite Náhradná 

Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, Valencia Iba elite Náhradná 

BMW BERLIN-MARATHON, Berlin Zrušené N/A 

TCS Amsterdam Marathon, Amsterdam Zrušené N/A 

NN Marathon Rotterdam, Rotterdam Zrušené N/A 

Volkswagen Prague Marathon, Praha Zrušené N/A 

Mainova Frankfurt Marathon, Frankfurt Zrušené N/A 

Volkswagen Ljubljana Marathon, Ljubljana Zrušené N/A 

Schneider Electric Marathon de Paris, Paris Zrušené N/A 

Zurich Marató Barcelona, Barcelona Zrušené N/A 

Vienna City Marathon, Wien Zrušené N/A 

EDP Maratona de Lisboa, Lisboa Zrušené N/A 

Haspa Marathon Hamburg, Hamburg Zrušené N/A 

Istanbul Marathon, Istanbul Iba polmaratón Náhradná 

Maratona Internazionale di Roma, Roma Zrušené N/A 

Generali Milano Marathon, Milano Zrušené N/A 

Rock 'n' Roll Madrid Maraton, Madrid Zrušené N/A 

HAJ Hannover Marathon, Hannover Zrušené N/A 

Orlen Warsaw Marathon, Warszawa Iba hobby Náhradná 

 
 



  

 

 

 

Od štartu svetového rekordéra Dereka Claytona uplynie 50 rokov 
Projekt Po stopách maratónskych legiend je v roku 2020 
venovaný Austrálčanovi Derekovi Claytonovi. Ten v 
Košiciach štartoval presne pred polstoročím s vizitkou 
atléta, ktorý ako prvý na svete bežal maratón pod 2:10, 
keď vo Fukuoke zvíťazil v roku 1967 v novom svetovom 
rekorde 2:09:36,4. Pricestovať na Slovensko v dnešnej 
situácii samozrejme nemôže, no 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. Na tlačovej konferencii sa 23. 
septembra s novinármi stretla i Anna Oroszová, jedna 
z najúspešnejších paralympijských športovkýň roka, 
laureátka ankety Slovenka roka 2016, ktorá k svojim 
účastiam na MMM povedala: „Vždy som sa na košický 
maratón tešila. Koná sa v mojom meste, som tu doma 

a tak som vždy pyšná, keď môžeme privítať športovcov z celého sveta, medzi nimi i mojich priateľov 
vozičkárov.“ I napriek tomu, že ani táto disciplína neostala vo výrazne redukovanom programe MMM, 
hendikepovaní športovci svoje zastúpenie na trati mať budú. Práve Anna Oroszová a mnohonásobný 
víťaz MMM Daniel Kukľa symbolicky prejdú košickým maratónskym okruhom na čele bežeckých 
pretekov, aby aspoň takto demonštrovali vzájomnú spolupatričnosť všetkých športovcov.  
 

Medaila v znamení košických dominánt 
Podoby maratónskych medailí z celého sveta sú vskutku rôznorodé. Už sme si zvykli, že i tá, udeľovaná 
vždy v prvú októbrovú nedeľu v Košiciach je každý rok úplne iná. Pri návrhu účastníckej medaile pre 
rok 2020 sa dizajnér Fero Záborský inšpiroval 
dominantami a pamätihodnosťami, ktoré môžu bežci 
vidieť na trati najstaršieho maratónu v Európe. A keďže 
sa v tomto roku objaví naozaj iba v limitovanej edícii, 
zaznievajú hlasy, že bude o niečo vzácnejšia, než tie 
predošlé. Jedno je isté. Bude pripomínať vskutku 
neobvyklý ročník Medzinárodného maratónu mieru, 
keď sme k spoločnej cieľovej čiare museli prekonať 
určite omnoho viac prekážok než kedykoľvek predtým. 



  

 

 

 
Vizitky favoritov MMM 2020 - ŽENY 

 
 


