
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice, 14.6.2016 

 

MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU BILANCUJE PRVÝ POLROK 2016 

 

ZÁUJEM STÁLE RASTIE 
Počet registrovaných bežcov prekonáva posledné rekordné ročníky. 
 

Len  za posledných 5 rokov sa počet registrovaných bežcov na MMM viac než zdvojnásobil. Vlani  sa 
zastavil tesne nad číslom 11.000. Na časté otázky novinárov i verejnosti, kde sa nachádza účastnícky 
limit, zaznieva v poslednej dobe z úst organizátorov jednoznačný názor. Ešte tisícka nad vlaňajší 
rekordný zápis a dosť. Logistické a bezpečnostné parametre hovoria, že táto hranica je vzhľadom ku 
kapacitám mesta limitná. O to viac, ak si uvedomíme, že päťkrát väčšia Praha svoj májový maratón 
uzatvára na rovnakom čísle. 

Bežci akoby nastavený limit pochopili a registračný portál vzali od zimy útokom. Výsledkom je 
skutočnosť, že na konci mája bolo v predbežných štartových listinách zhruba o 1 000 športovcov viac 
než vlani o tomto čase. Medziročne narástol i diapazón krajín, už dnes ich je zalistovaných k tomuto 
termínu 39, a tak vízia 50 národných vlajok na štarte 2. októbra je viac než reálna. Po viacerých 
jarných kampaniach a prezentáciách na Slovensku i v Európe   sa dá konštatovať, že medziročnému 
nárastu z pohľadu zahraničných účastníkov velí zatiaľ Poľsko (+ 163%), Veľká Británia (+ 70%) a 
Česko (+ 54%). 

 

PÄŤ „KOŠIČANOV„ V NAJLEPŠEJ STOVKE 

Jarná časť maratónskej sezóny 2016 je definitívne za nami, a tak okrem konštatovania, že masy 
bežcov sú všade vo svete stále početnejšie, môžeme hodnotiť i kvalitu dosiahnutých výkonov. 
Mužskému maratónu kraľuje skvelý Eliud Kipchoge, ktorý časom 2:03:05 zaostal v Londýne za 
svetovým rekordom iba o 8 sekúnd. Pri pozornejšom pohľade na najlepšiu stovku výkonov roku 2016 
vidíme, že pretekárom, ktorí sa v nedávnej minulosti objavili na maratóne v Košiciach sa darilo 
i v tejto časti sezóny a až piati sa objavujú v tejto prestížnej spoločnosti. Najvyššie je Sammy Kosgei, 
víťaz MMM 2015 (2:07:07), ktorý sa teraz v Dubaji zlepšil na 2:06:53 a patrí mu priebežná 17. priečka 
vo svetovom rebríčku. Môžeme pripomenúť, že vôbec najväčší progres z bežcov, ktorí štartovali 
v poslednej dobe na MMM predviedol Peter Kimeli Some. Ten v roku 2011 dobehol v Košiciach na 4. 
mieste za 2:13:56, no o dva roky neskôr triumfoval v Paríži v úctyhodnom čase 2:05:38. V roku 2016 
sa do najlepšej stovky zaradil časom 2:10:01 zo Soulu. Spomeňme aspoň telegraficky aj ďalších 
atlétov štartujúcich v Košiciach, ktorým sa túto jar darilo. Charles Cheruiyot (MMM 2015 2:11:30; 
Viedeň 2016 2:10:09), Maiyo Johnstone Kibet (MMM 2014 2:12:43; Wuhan 2016 2:10:50).  

 

 



 

 

 

Osobitnú zmienku si zaslúži Colins Tanui, ktorý dobehol v Košiciach v roku 2015 na druhom mieste za 
2:08:08. Keď si potreboval vymeniť pas, zistili sa nezrovnalosti v jeho ďalších dokladoch, a tak dnes 
súťaži paradoxne pod menom Japhet Kosgei.  A rovnako dobre. V Düsseldorfe zvíťazil za 2:10:46. 

 

 

Samuel Kosgei si skvelú formu z Košíc udržal i v roku 2016 

 

Ženské rebríčky vedie Tirfe Tsagaye Beyene (ETH) , ktorá zvíťazila v Dubaji v čase 2:19:41. V najlepšej 
stovke medzi ženami už Košice tak bohaté zastúpenie nemajú. Výnimkou 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. I v aktuálnej sezóne sa objavuje medzi najlepšími. Zatiaľ jej za výkon 2:25:50 z Tokia patrí 40. 
priečka medzi najlepšími výkonmi sveta. 

 

Ak sme pri téme svetových rebríčkov, treba určite pripomenúť, že i maratónske výkony zo Slovenska 
sa na ich čele už objavili. Bolo to v roku 1931 zásluhou Argentínčana Juana Carlosa Zabalu, ktorý 
vtedy zvíťazil v Košiciach časom 2:33:19 a nik v tom roku na svete nebežal rýchlejšie. Rovnaký primát 
patril v roku 1959 za čas 2:17:45,2 aj Sergejovi Popovovi. Najlepší svetový výkon roka dosiahol na 
rovnakej trati ako Zabala, z Košíc do Sene a späť. 

 



 

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 o limit na 
olympiádu v Riu. Na skvalitnenie svojej prípravy ho vtedy získala Katarína Berešová, ktorá dnes mieri 
už k svojmu druhému štartu 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. Osobitosťou tohto 
bonusu je aj fakt, že bude kumulovateľný so štandardnými cenami, ktoré organizátor MMM vyplatí 
pre 10 absolútne najlepších atlétov a atlétok. A keďže Slováci sa dokázali už v minulosti v najlepšej 
desiatke umiestniť, je tu pre nich motivácia a šanca svoje odmeny aj skutočne navýšiť. 
 

 

 

MÔJ PRVÝ MARATÓN  

 

K motivácii vyskúšať si na slávnej a súčasne 
i rýchlej trati v Košiciach po prvýkrát celú 
maratónsku vzdialenosť, má prispieť i nový 
program Môj prvý maratón. Je určený 
najmä pre tých bežcov zo Slovenska, ktorí 
trať v Košiciach poznajú iba v jej polovičnej 
dĺžke, teda v minulosti už absolvovali 

Polmaratón MMM, inú kratšiu disciplínu alebo budú v Košiciach štartovať v tomto roku skutočne 
premiérovo. 



 

 

Ohlasy na program Môj prvý maratón sú zatiaľ výborné, do dnešného dňa sa doň zapojilo viac ako 
270 maratónskych novicov, ktorých čaká viacero milých benefitov. Tými budú originálne certifikáty, 
miesto v prémiovom štartovom sektore A , či  logo programu na štartovom čísle. Organizátori vybrali 
aj 9 bežcov z tejto veľkej skupiny , päť mužov a štyri ženy zo všetkých kútov Slovenska, ktorých 
príbehy a prípravu podrobnejšie sledujú a postupne sprostredkujú aj verejnosti.  

 

 

BEŽ SO SRDCOM 

Maratón v Košiciach, vnímaný ako jeden z fenoménov 

spoločenského diania na Slovensku, presviedča dnes a denne 

o svojom dosahu v mnohých podobách. Tento dosah chce 

ponúknuť a využiť aj pri získavaní pomoci pre ľudí v ťažkých 

životných situáciách. Doterajšie charitatívne programy, preto 

získali zastrešenie novým projektom Bež so srdcom. 

Maratónsky klub Košice venoval 200 štartových čísel trom 

charitatívnym organizáciám, ktoré ich cez viaceré kanály 

ponúkajú bežcom a výnos z ich predaja poslúži na pokrytie ich 

činnosti a potrieb. V spolupráci s Karpatskou nadáciou 

a portálom Ľudia ľuďom je takto pozornosť upretá na 

organizácie Liga proti rakovine, Oáza – Nádej pre nový život, ktorá sa venuje pomoci bezdomovcom 

a Novorodenec.sk, kde zas usilujú o zlepšenie podmienok pri záchrane predčasne narodených detí. 

Okrem priamej kúpy štartového čísla v prospech vybranej organizácie, je tu aj niekoľko ďalších 

možností, ako túto myšlienku zo strany bežcov alebo fanúšikov MMM podporiť. Všetci, ktorí sa do 

programu zapoja a na trať 2. októbra vybehnú, budú mať na svojich číslach logo tohto programu, ako 

prejav poďakovania zo strany organizátorov MMM i podporených charitatívnych organizácií. 

Projekt Bež so srdcom chcú organizátori dlhodobo rozvíjať a finančnú pomoc neskôr získavať i pre 
väčší počet charitatívnych organizácií.  

 

 

 

 

 

 



 

PO STOPÁCH MARATÓNSKYCH LEGIEND  

 

Projekt Po stopách maratónskych legiend patrí už 
neodmysliteľne k programu Medzinárodného maratónu 
mieru. Postupne bol 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, keď 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, ale i skvelý osobný 
rekord 2:08:55, ktorý dosiahol v roku 1983 na maratóne v Tokiu. Počas kariéry celkovo trikrát pokoril 
hranicu 2:10, ktorá je ešte i teraz hranicou extratriedy. Takeshi So je dodnes činný v maratónskom 
dianí a aktuálne sa venuje príprave svojho zverenca na štarte v Riu. Je dozaista zaujímavé, že Satoru 
Sasaki, ktorý by sa mal v Brazílii predstaviť, zatiaľ za svojím trénerom i po viac než troch desaťročiach 
pri porovnaní ich osobných rekordov zaostáva, hoc len o jednu sekundu. 

Okrem spomienky a pohľadu do histórie to boli a sú i študenti stredných škôl, ktorí sa snažia 
každoročne kvalifikovať do finálnej štafety nesúcej meno jednej z legiend. Takéto kvalifikačné behy 
boli odštartované už aj v tomto roku, konkrétne v Michalovciach 6. júna. Nasledovať budú ďalšie 
miesta na východnom Slovensku tak, aby sa v nedeľu 2. októbra na slávnu maratónsku trať v stopách 
Takeshi So vydalo 42 mladých ľudí z celého regiónu. 

 

Takeshi So na trati MMM 1976 



 

MARATÓN SÚČASŤOU OTVORENIA EUROPEAN WEEK OF SPORT 

European Week of Sport je projekt Európskej komisie 
majúci za cieľ prezentovať pozitívne dopady aktívneho 
životného štýlu a športu na kvalitu života celej 
populácie starého kontinentu. Týždeň takýchto aktivít 
bude v tomto roku odštartovaný práve z Košíc, ktoré 
sa tejto pocty dočkali aj vďaka svojim programom 

v rámci titulu Európske mesto športu 2016. 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 na symbolickú 
vzdialenosť 4,2 km, na ktorý sa budú môcť už čoskoro bezplatne registrovať všetci záujemcovia zo 
širokej rodiny účastníkov MMM i ďalších vyznávačov a podporovateľov športu. 

 
 

WOMEN FRIENDLY MARATHON V ĎALŠEJ EDÍCII 

 

Projekt, ktorý vstupuje do 4. roka svojej 
existencie má už podľa svojho názvu jasný 
cieľ. Vytvárať podmienky a motivovať ženy 
k zapojeniu sa do bežeckých aktivít tak, aby 
sa pohyb stal prirodzenou súčasťou ich 
života. Že je to cesta správna presviedčajú 
i čísla z roku 2015, keď sa do jednotlivých 
disciplín MMM zapojilo už viac ako 3 400 
žien a v Minimaratóne mali už nadpolovičné 
zastúpenie.   

Projekt má celoročnú podobu, naplnenú 
najmä pravidelnými tréningovými 
jednotkami, ktoré sa v roku 2016 rozšírili na 
dve lekcie týždenne a to vždy v pondelok na 
Popradskej ulici a v stredu na Aničke. 
Pripravený je i letný tréningový kemp WFM, 
tentokrát v Slovenskom raji, v stredisku 
Mlynky – Biele vody, a to od 22. do 24. júla. 

Okrem toho sa tím WFM v čisto ženskom zložení predstaví aj v štafetovom behu Od Tatier k Dunaju a 
ženy dostanú 28. augusta novú podobu populárneho Velvet Run-u. Sezóna bude samozrejme vrcholiť 
na 93. ročník MMM, keď už ku koncu mája sa záujem žien o kráľovskú maratónsku disciplínu vyšplhal 
temer na dvojnásobok oproti rovnakému obdobiu vlani. Novou tvárou projektu WFM sa stala 
herečka, pôvodom východniarka Gabika Marcinková. Gabika má na svojom konte už sedem štartov 
na Polmaratóne MMM, pričom najspokojnejšia mohla byť snáď v roku 2014, keď jej v cieli namerali 
čas 1:42:42. Okrem projektu WFM je zapojená i do programu Môj prvý maratón, takže si na 2. 
október 2016 po prvýkrát naordinovala dvojnásobnú porciu kilometrov i endorfínov. 



 

 

ŠTRNÁSTYKRÁT DO SENE 

Aktivity Medzinárodného maratónu mieru sú v prvom polroku už tradične zakončené organizáciou 
Polmaratónu Košice – Seňa. Na trati, ktorá bola v období rokov 1926 - 1988 synonymom MMM, sa už 
po štrnástykrát predstavia bežci i korčuliari, aby na túto tradíciu aspoň čiastočne nadviazali. Štart 
pretekov je stanovený na sobotu 18. júna o 9:30 a vracia sa na pôvodné miesto k Dolnej bráne, kde si 
bežci už od piatku budú môcť vyzdvihnúť svoje štartové čísla. Registrovať sa stále dá na stránke 
www.kosicemarathon.com. 

V cieľovej obci Seňa čaká na športovcov tradičné vrelé prijatie s kultúrnym programom, ale aj so 
športovými disciplínami pre deti.  

Traťové rekordy platia z roku 2007, kedy Ján Križák finišoval za 1:07:52 a Ingrid Vančišinová za 
1:21:40. K prekonaniu toho mužského mal vlani skutočne blízko Tibor Sahajda, no napokon mu 
k tomu chýbala jediná sekunda. 

 

 

http://www.kosicemarathon.com/

