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Tlačová správa, 19. september 2022  
 
 

Aktuálne čísla už nerastú. Nemajú kam. Ponúkajú však mnoho 
zaujímavého. 

Pred týždňom organizátori informovali o zastavení 
registrácie a posledných voľných miestach a štartových 
číslach v rodinnom behu U. S. Steel Family Run. 
S odstupom 7 dní sa v prehľadnej tabuľke toho preto 
veľa zmeniť nemohlo. Telefóny drnčia no prístup do 
registrácie ostáva už iba pre držiteľov predplatených 
kódov a už zmienených „minimaratóncov“. A i keď už 
čísla nemajú kam rásť, dá sa z nich vyčítať mnoho 
zaujímavého. Štartové listiny napríklad prezrádzajú, že 
priemerný vek bežca v maratóne je tesne nad 42 rokov 

i to, že tí  ktorí sa chystajú súťažiť na polovičnej vzdialenosti sú v priemere o viac ako dva roky mladší.  
Ak porovnávame účasť žien, tá je stále rastúca vo všetkých disciplínach, v U. S. Steel Family Run 
Minimaratóne presahuje dokonca tesne 50%. A ešte jedna chuťovka z databáz. Najstarším účastníkom 
v roku 2022 sa javí byť 86 ročný Jozef Štec z Prešova. Pobeží Magna Maratón 4 x ¼, teda štafetový beh. 
Čo je však snáď ešte zaujímavejšie je fakt, že do rodinného tímu si vybral svojich vnukov a dokonca i 
jedného pravnuka. 
Medzinárodný maratón mieru 2022 - počet registrovaných účastníkov k 19. septembru 

Maratón Polmaratón 
Štafeta Magna 
maratón 4 x ¼  

Minimaratón                 
U. S. Steel Family Run 

Inline  Handbike SPOLU 

1 688 4 054 1 152 2 063 233 26 9 216 

 

Maratón v ústrety stovkám 
I keď je pred nami ešte horúčkovito pripravovaný 
aktuálny ročník maratónu, nik zo zasvätenejších 
nepochybuje, že pozornosť budú pútať i tie blížiace 
sa. A to z viacerých dôvodov. Tie najpodstatnejšie 
sú spájané s číslicou 100. A nie raz, lež hneď 
dvakrát. V roku 2023 sa podľa oficiálneho 
číslovania uskutoční 100. ročník Medzinárodného 
maratónu mieru a v roku 2024 uplynie presne 100 
rokov od jeho založenia. Jedným z dlhodobých 
zámerov organizátorov bolo iniciovať vznik 
uceleného nadčasového audiovizuálneho diela, ktoré by odzrkadľovalo storočnicu tohto svetového 
fenoménu. S témou sa rozhodol popasovať jeden z najúspešnejších slovenských režisérov posledného 
obdobia, košický rodák Peter Kerekes. Jeho film 66 sezón o legendárnej košickej plavárni, či jedno 
z posledných diel Cenzorka zaujali divákov i renomovaných kritikov. K zámeru spracovať tému 
maratónu nám režisér povedal: „Film prerozpráva príbeh o dejinách malého mesta v Strednej Európe, 
o maratóne, maratóncoch, ale aj o obyčajných ľuďoch, ktorí bežia za slobodou, alebo utekajú pred 
pohromou. Utekajú, aby rýchlejšie preklenuli priestor a predbehli čas. Príbehy jednotlivcov sa 
zlievajú do storočného obrazu dejín Košíc a Strednej Európy, rámovaného maratónom. Príbehy 
jednotlivcov sa stávajú metaforou, už nie sú historkami, menia sa na históriu.“ Dodajme, že filmový 
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štáb budú môcť diváci pri práci zahliadnuť už aj teraz, počas blížiaceho sa ročníku MMM. Samotná 
premiéra je plánovaná na október 2024, ako súčasť osláv storočnice najstaršieho maratónu v Európe. 
 

Maratónsky oheň sa rozhorí už v piatok, na trati viac bežcov v úlohe 
vodičov či navigátorov.  

Maratónsky program je v tomto roku plný obvyklých 
i značne inovovaných aktivít. Jedna z nich, tá ktorá patrí 
k tomuto podujatiu už desaťročia, teda zapálenie 
maratónskeho ohňa, dostáva nový termín. Uskutoční sa 
o deň skôr ako obvykle, tentokrát už v piatok 30. 
septembra o 18.30. Členka organizačného tímu Kristína 
Vajdová, ktorá zodpovedá za priebeh jednotlivých 
ceremoniálov nám k tejto zmene povedala: „Doteraz 
zaužívaný sobotňajší termín posúvane na piatok aj preto, 
aby sa všetky kľúčové súčasti a súťaže MMM konali 

v symbolickom odlesku nášho neodmysliteľného ohňa. Pri tejto zmene máme teraz na mysli najmä 
v sobotu organizovaný Mininimaratón – U. S. Steel Family Run. Ceremoniál bude mať známy scenár, 
no určite so zaujímavým obsadením. Srdečne na túto slávnostnú chvíľu Košičanov i všetkých 
účastníkov maratónu pozývam.“ 
 
Ďalšia zo zmien čaká bežcov na trati. Už sme si 
zvykli, že bežcom, ktorí ešte nedokážu odhadnúť to 
správne a celkovej kondícii primerané tempo 
pomôžu ich skúsenejší kolegovia. Tí  by mali okolo 
seba stmeliť všetkých, ktorí majú rovnaký cieľ a radi 
sa spoľahnú na takúto pomoc a podporu.  Tím 
vodičov, alebo ak chcete pacemakerov MMM, sa 
sčasti mení, sčasti dopĺňa, sčasti sa spolieha na 
nenahraditeľné skúsenosti svojich lídrov. K takým 
patrí aj Eva Kissová, ktorá ani tentokrát nenechá v 
štichu tých, ktorí si všetko plánujú na cieľový čas 4:30. O tom, že to určite vyjde, svedčí i bilancia 
samotnej „diamantovej“ Evy. Len v samotných Košiciach má na svojom konte už tridsaťpäť úspešných 
vystúpení. A ak hovoríme o novej krvi v tomto tíme, tak máme na mysli aj Martina Petreje. Sotva 
tridsiatnik sa už môže na MMM pochváliť siedmimi zápismi a ten ôsmy si plánuje už ako premiérový 
vodič na čas rovných 4 hodín. Vynikajúcich bežcov majú medzi sebou aj ľudia zo spoločnosti bart.sk – 
zdolali nejednu trať doma i v zahraničí a viackrát sa už predstavili i v úlohe vodičov. Aj preto od 
organizátorov MMM prijali ponuku tieto témy spoločne zastrešiť. „S košickým maratónom nás toho 
spája veľa. A netýka sa to len pravidelnej účasti našich bežcov, ale aj podobnej filozofie. Máme cieľ 
a snažíme sa ho spoločne dosiahnuť,“ vysvetľuje šéf spoločnosti Marek Barta a dodáva: „Vodičov sme 
už robili viackrát. Tento rok si to zopakujeme, avšak vo väčšom. V tíme máme ľudí, ktorí sa rozhodli 
spolu s ostatnými potiahnuť odhodlané bežkyne a bežcov. Keď vieme, ako na správne tempo, prečo 
nepomôcť ostatným, ktorí ho chcú mať tiež? Stačí nám odpoveď na jednoduchú otázku – máš cieľ? 
Ak áno, my máme plán, ako ťa doň dostať.“  
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Športovci z ťažko skúšanej krajiny na štarte chýbať nebudú.  
To, že 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru nemôže 
nereflektovať udalosti odohrávajúce sa na vojnou postihnutej 
Ukrajine sa potvrdilo už opakovane. Víťazka MMM 2009, 
Olena Burkovská, dnes aj so svojimi deťmi utečenka, 
pricestuje do Košíc v piatok 30. septembra. I jej príbeh 
a odkaz bude tvoriť mozaiku solidarity, ktorú vyjadrujú 
organizátori maratónu v Košiciach už odo prvých dní tohto 
vojnového konfliktu. Súčasťou programu MMM je opakovane 
i projekt „Po stopách maratónskych legiend“, ktorého 
protagonistkou sa stáva v tomto roku práve Olena Burkovská. 

A chýbať v ňom nebudú ani štafety zostavené zo študentov stredných škôl. Jedným z takýchto bežcov 
bude i Artem Saienko, 16 ročný študent 2. ročníka košickej Strednej športovej školy. Pochádza 
z Charkova a okrem predmetov športového manažmentu zvláda aj futbalové tréningy a zápasy v drese 
Lokomotívy Košice. Jednou z jeho posledných skúseností bola i účasť v tíme dobrovoľníkov na EYOF´22 
v Banskej Bystrici. Zostáva veriť, že svoj bežecký úsek na trati MMM zvládne rovnako dobre ako všetko 
doteraz a i pre neho to bude ďalšia dôležitá inšpirácia pre štúdium i život samotný. 
 

Favoriti už pomaly balia kufre. 
O tom, že košický maratón obsadil v rebríčku World Athletisc za rok 2021 skvelé 12. miesto sme už 
verejnosť informovali. Obhajoba týchto pozícií nebude jednoduchá, no organizátori pre to robia 
maximum. Svedčia o tom i postupne zverejňované vizitky jednotlivých favoritov. K už predstavených 
obhajcom vlaňajšieho prvenstva pribúdajú ďalšie mená. Tie posledné budú zverejnené v utorok 27. 
septembra. 
 
Vizitky favoritov I. časť 
 
MUŽI 
Reuben Kiprop KERIO (KEN, 1994) 
2:07:00, Eindhoven 2019, 2. miesto 
2:07:18, Košice 2021, 1. miesto 
2:08:12, Košice 2017, 1. miesto 

 
Leonard Kipkoech LANGAT (KEN, 1990) 
2:06:59, Viedeň 2022, 2. miesto 
2:10:57, Ženeva 2021, 5. miesto 
Polmaratón 0:59:30, Cardiff 2019, 1. miesto 
 
Daniel KIPCHUMBA (KEN, 1997) 
2:08:55, Kodaň 2022, 3. miesto 
2:18:09, San Sebastián 2021, 4. miesto 
 
Albert Kipkosgei KANGOGO (KEN, 1987) 
2:07:48, Valencia 2019, 11. miesto 
2:07:52, Košice 2021, 3. miesto 
2:13:57, Ottawa 2022, 7. miesto 
Yohans Mekasha TADESSE (ETH, 1998) 
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2:10:43, Kodaň 2022, 6. miesto 
2:15:15, Rabat 2019, 16. miesto 
2:16:22, Bukurešť 2018, 4. miesto 
 

ŽENY 
Ayantu Kumela TADESSE (ETH, 1996) 
2:24:35, Košice 2021, 1. miesto 
2:25:00, Barcelona 2022, 2. miesto 
 
Ebsite Tilahun ASRES (ETH, 2001) 
2:29:52, Madrid 2022, 9. miesto 
 
Emily Chepkemoi ARUSIO (KEN,1999) 
2:30:52, Eldoret 2022, 4. miesto 
 
Tadelech Bekele NEDI (ETH, 1992) 
2:30:04, Barcelona 2022, 5. miesto 
2:31:01, Rím 2022, 3. miesto 
2:32:28, Casablanca 2017, 2. miesto 
 

 
Veľkí súperi sa vyhli veľkým katastrofám  

Viacero príbehov a udalostí košickej maratónskej histórie 
si v roku 2022 pripomenie svoje  okrúhle výročie. Tak je 
to aj v prípade už viackrát opisovaného súboja dvoch 
skvelých atlétov. Čechoslováka Kantorka a Američana 
Edelena. V Košiciach bol po strhujúcom finiši pred 60 
rokmi  v cieli skôr ten prv menovaný. No už o niekoľko 
týždňov sa na maratónskej trati stretli opäť. Odcestovali 
až do ďalekej japonskej Fukuoky a tu si úlohy vymenili, 
keď Edelen tesne, o šesť desatín sekundy, Kantorka 
porazil. A obaja majú vďaka neuveriteľnej zhode náhod 
ešte niečo spoločné. To, ako sa vyhli katastrofám, ktoré 
pre nich mohli mať fatálne následky. Edelen sa po 
košickom maratóne v spomínanom roku 1962 rozhodol 
odcestovať do Prahy vlakom. Dal prednosť tomuto 
prostriedku, lebo hmly komplikovali leteckú dopravu. 

Veľmi dobre sa rozhodol. Lietadlo ČSA Iljušin 14 so 42 cestujúcimi a členmi posádky na palube 
odštartovalo o siedmej z košického letiska na trase Bratislava - Brno - Praha. Za hustej hmly narazilo 
ráno okolo 9. hodiny do svahu kopca Špidlák neďaleko od prahu pristávacej dráhy brnenského letiska. 
A Pavel Kantorek? Ten strávil po skončení kariéry 12 rokov na Kube. Nielen ako športový lekár, ale aj 
ako tréner. Pred mexickou olympiádou v roku 1968 mali oňho Kubánci taký záujem, že sa dal nahovoriť 
a s manželkou odletel už o týždeň skôr, ako mal. Zachránil si tak život. Lietadlo, v ktorom bola aj jeho 
batožina, po technickom medzipristátí v Kanade za čudných okolností vybuchlo a väčšina pasažierov 
zahynula. 


