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Tlačová správa, 27. september 2022  
 
 
 

Atléti už na ceste 
Niekoľko hodín po vydaní tejto tlačovej správy sa na cestu 
do Košíc vydávajú prví športovci. Z Nairobi cez Dubaj do 
Budapešti priletí už v stredu  prvá časť elitného poľa 
atlétov na čele s dvojnásobným víťazom MMM Reubenom 
Keriom. Súčasne sa spúšťajú logistické procesy, ktoré 
budeme môcť sledovať už priamo i na trati v priestore 
štartu a cieľa. Viaceré zmeny v tejto oblasti súvisia i 
s prípravami na budúci jubilejný ročník i s postupným 
nahrádzaním jednotlivých konštrukčných prvkov a 

stavieb, z ktorých mnohé boli zhotovené presne pred 25 rokmi pre potreby IAAF Majstrovstiev sveta v 
polmaratóne. „Už teraz sa nesmierne teším na najbližšiu nedeľu a tisíce bežcov v uliciach nášho 
mesta. Zároveň veľmi intenzívne vnímam náš historický dlh voči organizačnému a technickému 
zázemiu MMM a verím, že spoločnými silami dosiahneme aby sme sa už dnes čo najlepšie pripravili 
na jubilejný 100. ročník tohto prestížneho podujatia,“ skonštatoval primátor mesta Košice Jaroslav 
Polaček. 
 
Medzinárodný maratón mieru 2022 - počet registrovaných účastníkov k 27. septembru 

Maratón Polmaratón 
Štafeta Magna 
maratón 4 x ¼  

Minimaratón                 
U. S. Steel Family Run 

Inline  Handbike SPOLU 

1 671 4 087 1 173 2 180 234 25 9 370 

 

U. S. Steel Family Run - Minimaratón s hviezdnym obsadením 
Generálny partner MMM, spoločnosť U. S. Steel Košice, sa 

spolu s organizátormi pripravuje na 99. ročník MMM. Ján 

Bača, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy v tejto súvislosti 

povedal: „Spoločnosť U. S. Steel Košice je generálnym 

partnerom MMM od roku 2000, hneď po príchode do 

košických železiarní. Je veľmi cenné, že do maratónskych 

aktivít sa zapája aj množstvo našich zamestnancov, či už 

ako účastníci pretekov, a to od minimaratónu U. S. Steel 

Family Run až po celý maratón, alebo ako dobrovoľníci na občerstvovacej stanici popri pretekárskej 

trati.“ Už vieme, že ako prví sa na štart postavia tí najmenší. Deti sa v sprievode svojich rodičov vydajú 

na trať U. S. Steel Family Run v sobotu 1. októbra o 16. hodine. Už sme popísali trať, jej dĺžku i 

najatraktívnejšie body. Teraz pridávame niekoľko ďalších informácií. Všetkých dozaista poteší, že na 

štarte sa objaví i legendárny Matej Tóth, olympijský víťaz, majster sveta, medailista z veľkých 

šampionátov, tentokrát držiac za ruku najmladších členov svojej rodiny. A rovnako so svojimi deťmi sa 

na trať vydá aj Olena Burkovská, ukrajinská víťazka MMM z roku 2009, ktorej osud poznačený 

vojnovými udalosťami sme našim čitateľom už viackrát predstavili. Atraktívny okruh mestom zvládnu 

všetci určite s úsmevom na tvári. V momente, keď im budeme v cieli na krk vešať ich medailu, bude 

dozaista ešte širší. 
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Juniorská štafeta preverí kondíciu a odhodlanie študentov stredných 
škôl košického kraja 

Po vlaňajšom prenikavom úspechu stredoškolských 
štafiet, ktoré v silnej konkurencii obsadili v 
absolútnom poradí striebornú a bronzovú priečku, 
vzrástla v celom regióne ešte viac chuť sa do tejto 
súťaže zapojiť. Už sme zmienili, že jednu zo štafiet i s 
ukrajinskými študentami nominovala Stredná 
športová škola v Košiciach a dnes pridávame, že do 
tejto chvíle je takýchto tímov spolu 34. Symbolickú 
jednotku môžeme dať obhajcom prvenstva, 
gymnazistom z Poštovej ulice v Košiciach a za nimi sa 
postupne zoradia školy zo všetkých okresov nášho 

regiónu. K tomuto projektu i k celkovej zaangažovanosti pri príprave a podpore nám predseda KSK 
Rastislav Trnka povedal: „Východniari sú právom hrdí na maratón, ktorý už desaťročia prekonáva 
problémy každej doby. Teší ma, že športovci sa do Košického kraja vracajú, niektorí dokonca spoznali 
maratón ešte ako školáci, dnes bojujú o traťové rekordy. Župa podporuje toto významné športové 
podujatie finančne, no chce stáť i pri zrode nových legiend. Aj tento rok preto pomáhame s 
organizáciou nielen maratónu, ale aj s projektom Juniorskej štafety. K jej hlavným cieľom patrí 
motivovať študentov stredných škôl, aby spoznávali životné príbehy osobností športovej histórie 
najstaršieho maratónu v Európe. Tento rok mladí východniari prejavia úctu talentovanej bežkyni z 
Ukrajiny. Verím, že nič nezabráni v štarte 34 prihlásených štafiet. Je to skvelé číslo vzhľadom k tomu, 
že do súťaže sa prihlásila bezmála polovica škôl, ktorých zriaďovateľom je kraj. Na trať by sa malo 
postaviť spolu 88 mladých východniarov a 44 východniarok z celého kraja. Dokazujú tým nielen 
veľkého a bojovného športového ducha, ale aj spolupatričnosť a hlavne chuť popracovať na výsledku 
spoločnými silami. Želám si, aby sa zopakoval veľký úspech študentov krajských škôl z vlaňajška. V 
celkovom poradí všetkých štafiet sa tie zo župných škôl umiestnili na 2. a 3. mieste, verím, že tento 
rok sa podarí podobný, ak nie lepší výsledok. Všetkým maratóncom aj návštevníkom želám, aby si 
čas strávený v Košickom kraji užili a radi sa sem opäť vrátili.“ 
 

Adepti na víťazstvo 
Prinášame sumár vizitiek všetkých favoritov MMM 2022. Medzi nimi i dnes po prvýkrát zverejnené 
mená poslednej skupiny atlétov. Po víkendovom fantastickom svetovom rekorde Eliuda Kipchogeho 
treba zmieniť, že v štartovom poli MMM bude až 10 tímových kolegov tohto fenomenálneho bežca. 

 
MUŽI       ŽENY 
#1 Reuben Kiprop KERIO (KEN, 1994)   #F1 Ayantu Kumela TADESSE (ETH, 1996) 
2:07:00, Eindhoven 2019, 2. miesto   2:24:35, Košice 2021, 1. miesto 

2:07:18, Košice 2021, 1. miesto    2:25:00, Barcelona 2022, 2. miesto 

2:08:12, Košice 2017, 1. miesto 
 
#2 Aychew Bantie DESSIE (ETH, 1995)   #F2Margaret AGAI (KEN, 1988) 

2:06:23, Praha 2019, 2. miesto    2:23:28, Tägu 2013, 1. miesto 
2:06:23, Dubaj 2020, 7. miesto    2:24:30, Soul 2018, 2. miesto 
2:07:33, Amsterdam 2021, 13. miesto   2:25:04, Istanbul 2018, 2. miesto 

2:07:44, Paríž 2022, 9. miesto 
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#3 Zewudu Hailu BEKELE (ETH, 1995)   #F3 Gladys Chesir KIPTAGELAI (KEN, 1993) 

2:06:31, Dubaj 2020, 10. miesto   2:24:51, Amsterdam 2017, 2. miesto  

2:09:27, Madrid 2022, 3. miesto   2:26:33, Kodaň 2022, 4. miesto 

2:12:23, Istanbul 2020, 3. miesto   2:29:16, Enschede 2021, 8. miesto 

 
#4 Abraham Girma BEKELE (ETH, 1986)   #F4 Emily Chepkemoi ARUSIO (KEN,1999) 
2:06:48, Amsterdam 2012, 5. miesto   2:30:52, Eldoret 2022, 4. miesto 

2:08:31, Rím 2022, 4. miesto     

2:12:46, Kodaň 2018, 5. miesto     

 
#5 Leonard Kipkoech LANGAT (KEN, 1990)  #F5 Bone Cheluke WEDESA (ETH, 1999) 
2:06:59, Viedeň 2022, 2. miesto   2:26:23, Hamburg 2022, 3. miesto 

2:10:57, Ženeva 2021, 5. miesto  
Polmaratón 0:59:30, Cardiff 2019, 1. miesto 
 
#6 Daniel KIPCHUMBA (KEN, 1997)   #F6 Tadelech Bekele NEDI (ETH, 1992) 
2:08:55, Kodaň 2022, 3. miesto    2:30:04, Barcelona 2022, 5. miesto 

       2:31:01, Rím 2022, 3. miesto 

#7 Albert Kipkosgei KANGOGO (KEN, 1987)  2:32:28, Casablanca 2017, 2. miesto 
2:07:48, Valencia 2019, 11. miesto    

2:07:52, Košice 2021, 3. miesto    #F7 Ebsite Tilahun ASRES (ETH, 2001) 

2:13:57, Ottawa 2022, 7. miesto   2:29:52, Madrid 2022, 9. miesto 

 
#8 Yohans Mekasha TADESSE (ETH, 1998)    

2:10:43, Kodaň 2022, 6. miesto     
2:15:15, Rabat 2019, 16. miesto     
2:16:22, Bukurešť 2018, 4. miesto     

        
#9 Adane Kebede GEBRE (ETH, 1989)    
2:11:39, Zaragoza 2022, 1. miesto     

2:14:30, Castellón 2020, 12. miesto        

      

#10 Abiyot Abinet BRIHANU (ETH, 1989)    

DEBUT       
Polmaratón 1:01:21, Jamaguči, 1. miesto  
  
 
#17 Tibor SAHAJDA 
2:15:25, Košice 2019, 7. miesto 
2:15:59, Košice 2018, 8. miesto 
 
#18 Taras IVANIUTA (UKR, 1993) 

2:27:04, Bratislava 2022, 1. miesto 
2:27:43, Košice 2021, 11. miesto 
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Odmeny pre najlepších 
Jednou z podmienok na udelenie štatútu WA Elite Label Race je i splnenie podmienky týkajúcej sa výšky 
finančných odmien pre najlepších pretekárov v absolútnom poradí . Tie sú napokon vypísané  v takejto 
podobe: 

Okrem týchto finančných odmien pripravili organizátori aj širokú škálu vecných ocenení pre víťazov 
ďalších disciplín a tiež pre najlepších bežcov vo vekových kategóriách. Ich celková hodnota dosiahne 
približne 8 000 Eur a bežci si ich podobu vyskladajú podľa vlastnej potreby nákupom športového 
vybavenie v e-shope Top4Running. 
 

Ďalšia novinka je horúca nie len obrazne ale doslova 
O káve je  známe, že pomáha športovcom lepšie 
znášať tréningy i súťažné vystúpenia. A tak nie je 
žiadnym prekvapením, ak po nej siahajú i bežci, 
vytrvalci, maratónci. Je pritom jedno, či je ich 
cieľom postaviť sa na stupne víťazov alebo len so 
cťou zvládnuť náročnejší tréning či preteky. Káva 
chutí a pomáha skutočným šampiónom i tým, 
ktorí sa športu venujú z číročírej pasie. A tento 
nápoj dozaista nechýba ani na stoloch bežcov, 
ktorí sa pravidelne objavujú na trati nášho 
ikonického podujatia. A tento vyhľadávaný nápoj, 
aspoň obrazne, nechýbal ani pri zrode samotnej košickej maratónskej tradície. Bola to kaviareň Slávia, 
kde Vojtech Braun Bukovský v auguste roku 1924, po návrate z parížskej olympiády, svojim priateľom 
pri šálke kávy ponúkol, aby sa s nim pustili do pripravovaného dobrodružstva. Radovan Sidor, jeden z 
členov organizačného tímu MMM a iniciátorov myšlienky dodáva: „Netajíme, že i Bukovského príbeh 
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a stretnutia v Slávii boli  impulzom ponúknuť dnes špeciálnu edíciu Maratónskej kávy 1924, a to aj s 
priamym odkazom na už zmienené historické chvíle. V prvej etape budú pripravené celkom tri zmesi 
kávy, ktoré sa budú vzájomne dopĺňať svojim zložením, chuťou, krajinou pôvodu a aj spôsobom 
použitia. Pôjde pritom o produkciu výlučne čerstvo praženej odrodovej kávy z lokálnej košickej 
pražiarne.“ Kávu s touto značkou a príbehom si vyznávači čierneho moku môžu kúpiť stránkach e-
shopu doraz.sk či run24.sk alebo aj priamo v priestoroch pražiarne a predajne kávy Doraz Cafe, ktorá 
sa nachádza v areáli Polikliniky Sever na Tolstého ulici v Košiciach. 
 

Povolený doping 
To, že hudba pomáha pri cvičení, veda 
potvrdila už v roku 1911 experimentom, 
ktorého výsledkom bolo zistenie, že cyklisti 
naozaj šliapu do pedálov rýchlejšie s hudbou v 
ušiach ako bez nej. Zrýchlenie a lepší výkon sú 
zapríčinené tým, ako funguje ľudské telo. Len 
čo pociťujeme únavu, telo vyšle signál do 
nášho mozgu, ak je však mozog zaneprázdnený 
a vyrušený počúvaním hudby, volanie po 
prestávke či spomalení prepočuje. Hudba na 

trati i samotnom štarte MMM je tu už odnepamäti. Spomeňme jubilujúcu hudobnú znelku MMM 
skladateľa Štefana Ladižinského, ktorou sa dodnes otvára každý jeho ďalší ročník, Vivaldiho Štyri ročné 
obdobia, ktoré rok čo rok zaznievajú hneď po štartovom výstrele, či slávnu cimbalovú kapelu, ktorá na 
obrátke v Seni vlievala v časoch minulých vytrvalcom energiu do druhej polovice pretekov. A ročníky 
Hudobného maratónu, jedného z najobľúbenejších sprievodných programov MMM, organizátori už 
prestali aj rátať. Neopakovateľná atmosféra maratónskych Košíc tak nie je len o húfoch verných 
Košičanov, ktorí si nevedia predstaviť prvú októbrovú nedeľu bez fandenia na svojom obľúbenom 
úseku. Je aj o muzikantoch, dížejoch, spevákoch, začínajúcich kapelách, ktorí spolu s potleskom divákov 
ženú vytrvalcov v dobrej nálade do vytúženého cieľa. V tomto roku bude Hudobný maratón, v spojení 
so značkou NN Slovensko, ešte väčší, pestrejší a lákavejší. A ruku k dielu, teda k celkovej produkcii, 
pridáva tiež asociácia DJ Camp, ktorej členovia už v minulosti prezradili, že hrať na MMM je pre nich 
energiou nabitý zážitok a jednou z ich srdcoviek.  
Maratónsky Džem Okrem hudby na trati bude umenie a zábava počas maratónskeho víkendu 
zastúpená aj v Tabačke. Prvý ročník Džem festivalu prinesie to najlepšie z regiónu. Od 30.9. do 2.10. si 
budú môcť návštevníci  pozrieť koncerty lokálnych umelcov, pásmo filmov, divadlo, slam poetry aj 
diskusie. Počas sobotného dizajnmarketu 
si vyberú zo širokej ponuky kreatívnych 
produktov od lokálnych umelcov a odnesú  
si niečo na pamiatku. V nedeľu sú v 
Tabačke vítaní všetci, ktorí si chcú skrátiť 
časv centre mesta, kým ich osobný favorit 
zabehne maratón. Okrem špeciálneho 
pódia pri trati bude v Tabačke pripravený  
aj maratónsky brunch. 
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Mobilná appka poradí aj zabaví 
Moderné technológie sú už na dosah temer všade. 
Maratón v Košiciach nie je výnimkou. Už po 
niekoľkýkrát sme pre všetkých bežcov aktualizovali 
našu mobilnú aplikáciu, ktorá bola vyvinutá 
spoločnosťou MyLaps na platforme TRACX, teda 
jedným z lídrov na celosvetovom trhu 
runningových technológií. Appku s názvom Kosice 
Peace Marathon si môžete bezplatne stiahnuť na 
Google Play a App Store a využívať jej funkcie či 
zaujímavý obsah, ktorý v týchto dňoch neustále 

dopĺňame. V deň podujatia na vás v nej, okrem iného, čaká aj populárny live tracking, teda sledovanie  
pohybu bežcov na tratiach maratónu, polmaratónu a štafiet.  
 

Kto okrem favoritov na trati?  

Medzinárodný maratón mieru víta na štarte každoročne tisícky bežcov. Viacerí z nich sú na verejnosti 
známi i z iných oblastí, profesií alebo vďaka vskutku výnimočným maratónskym príbehom. Pozreli sme 
sa do štartových listín a vybrali z nich niekoľko takýchto mien. 
 
Maratón 
Na štarte nebudú chýbať obaja lídri Diamantového klubu MMM. Peter Polák sa bude usilovať o svoj 
46. cieľový zápis, Eva Kissová, ak všetko dopadne podľa jej predstáv, ich bude mať iba o 10 menej. 
Výnimočnou postavou bude i Ján Hazucha. Tento víťaz všetkých pretekov Marathon Majors vo svojej 
vekovej kategórii (Londýn, Berlín, New York, Boston, Chicago, Tokio) bude vo veku 79 rokov i najstarším 
maratónskym bežcom na trati. Chýbať nebude ani Slavomír Lindvai, ktorý pred nedávnom vo Verone 
na Majstrovstvách Európy v behu na 24 hodín, vytvoril výkonom 
210,770 kilometrov v  kategórii nad 50 rokov nový slovenský 
rekord. I v Košiciach mu pôjde o veľa. Ak sa dostane do cieľa, 
stane sa vďaka 25 zápisom ďalším z členov Diamantového klubu 
MMM. Zaujímavou postavou pre fanúšikov na trati môže byť i 
Martin Dubéci, dnes riaditeľ vyhľadávanej a už kultovej inštitúcie 
Tabačka Kulturfabrik. A zvedaví sme i na debut Veroniky 
Michalíkovej, ktorá je vo veku 18 rokov a 3 mesiace vôbec 
najmladšou účastníčkou najťažšej disciplíny MMM. Zatiaľ pri jej 
mene figuruje letný výkon z Banskej Bystrice, kde sa dostala na 
polovičnej vzdialenosti tesne pod 2 hodiny. Po rokoch naopak na 
trati neuvidíme expremiéra Mikuláša Dzurindu. Ten sa 
ospravedlnil pre neodkladné pracovné povinnosti v zahraničí, no 
o rok chce byť späť. 
Polmaratón  
Na polovičnej trati uvidíme tiež niekoľko zaujímavých mien. Chodec Pavol Blažek, majster Európy na 
20 km a účastník štyroch olympiád, je v Košiciach pravidelným hosťom. Bežať budú i viacerí súčasní či 
bývalí politici. V abecednom poradí to sú podpredseda NR SR Gábor Grendel, bývalý štátny tajomník 
rezortu zahraničných vecí Martin Klus i europoslanec Ivan Štefanec. Podľa našich odhadov všetkým 
týmto bežcom ukáže chrbát Katarína Pejpková Berešová. Naša úspešná olympionička sa po návrate z 
materskej dovolenky pokúsi už o svoje deviate víťazstvo na trati Polmaratónu MMM. 
Štafeta Magna Maratón 4x1/4 
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Dozaista najväčšou športovou hviezdou v štafetových zostavách bude olympijsky víťaz a majster sveta 
Matej Tóth, ktorý sa tento krát rozhodol pre akúsi formu dvoj boja. O deň skôr sa totiž predstaví aj 
v poli bežcov U.S.Steel Family Run. V samotnej súťaži štafiet pobeží náš legendárny šampión v rodinnej 
zostave a medzi súpermi stretne i súčasnú chodeckú garnitúru Dukly. Jej kapitánom je Miroslav 
Úradník, ktorý na nedávnych ME v atletike obsadil na trati dlhej 35 km výborné 6. miesto. A zastúpenie 
medzi štafetami budú mať aj samosprávy. Vo farbách mesta Košice pobeží v štafete primátor Jaroslav 
Polaček a v tíme Košického samosprávneho kraja sa predstaví i jeho predseda Rastislav Trnka. 
 

Bulletin MMM  

Skôr než sa budete môcť začítať do tlačenej podoby magazínu MMM, ktorá v náklade viac než 10.000 
kusov poputuje už čoskoro k účastníkom maratónu a návštevníkom mesta, môžete si jeho online verziu 
pozrieť medzi prvými už dnes tu: https://online.fliphtml5.com/rcdbf/yxrx/  
 

https://online.fliphtml5.com/rcdbf/yxrx/

