
 

SO SKUTOČNOU VÁŠŇOU. VYSKÚŠAJ RAZ, ZAMILUJ SI NAVŽDY  
Tlačová správa, Košice, 14.9.2016 
 
EURÓPSKA CENA FAIR PLAY PRE MEDZNÁRODNÝ MARATÓN MIERU 
 

Z rúk našej skvelej šermiarky Kataríny Ráczovej- 
Lokšovej a Christiana Hinterbergera, prezidenta 
European Fair Play Movement, hnutia pracujúceho 
pod gesciou Európskeho olympijského výboru, 
prevzali organizátori Medzinárodného maratónu 
mieru v sobotu 10. septembra ocenenie European 
Fair Play Plaque of Merit, za rozvoj tradície a odkazu 
najstaršieho maratónu v Európe, pre rozvoj solidarity, 
priateľstva a rytierstva v športe. Ocenenie je 
udeľované od roku 1996 a Medzinárodný maratón 
mieru je prvým oceneným podujatím. Doteraz boli 

medzi laureátmi prevažne jednotlivci alebo inštitúcie, ktoré prispeli k šíreniu myšlienok fair play. Ich 
prehľad nájdete tu: http://www.fairplayeur.com/?page_id=54 

 
PYLÓNY SLÁVY ODHALENÉ 
 
Viacročné úsilie organizátorov MMM, podporené aj 
verejnou zbierkou účastníkov a priateľov Košického 
maratónu, bolo zavŕšené v sobotu 10. septembra,  
odhalením 7 nových žulových pylónov v tesnej blízkosti 
slávnej Sochy maratónca. Tento počin umožní zachovať 
výnimočnú tradíciu osadzovania mien víťazov maratónu, 
medzi ktorými bol prvým  Karol Halla v roku 1924.  
Odhalenia sa zúčastnili viacerí vzácni hostia, medzi nimi  
Tibor Navracsics – eurokomisár pre vzdelávanie, mládež, 
kultúru a šport,  Peter Plavčan - Minister školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, Richard Raši – primátor mesta Košice; Štefan Daňo – prezident 
Maratónskeho klubu Košice, Branislav Koniar – riaditeľ pretekov Medzinárodného maratónu mieru; 
Peter Polák – bežec, ktorý absolvuje 2. októbra svoj 40. Medzinárodný maratón mieru a jeho vnučka 
Lenka, symbolizujúca ďalšie generácie Košičanov, ktoré budú pokračovať v zachovávaní odkazu 
zakladateľov maratónu. Spolu s Lenkou odhalil prvý pylón i bývalý prezident Slovenskej republiky 
Rudolf Schuster, ktorý stál pri mnohých míľnikoch novodobej histórie MMM.  
 
 
 



 

NEPOBEŽÍ, NO URČITE ZAŽIARI 
 

Matej Tóth po roku opäť v Košiciach! Snáď každý, kto má ako priamy  
svedok alebo divák pri televíznej obrazovke v pamäti vlaňajší ročník 
MMM, nemohol prehliadnuť obrovskú eufóriu, ktorú vyvolala 
prítomnosť, ale i štart vtedy čerstvého majstra sveta z Pekingu. Tesne 
po skvelom výkone a víťazstve v Riu sa s ním riaditeľ pretekov Branislav 
Koniar opäť spojil a hneď bolo jasné, že vlaňajší rituál sa zopakuje. Košice 
sa tak môžu tešiť na Mateja Tótha, prvého atletického olympijského 
víťaza v ére samostatného Slovenska. Objaví sa na sobotňajšej 
autogramiáde i v ďalšom víkendovom programe. Vlani zdravil divákov 
i na trati, keď v chodeckom štýle,  už vo voľnejšom tempe, s častými foto 
prestávkami  odpochodoval polmaratón. Známe problémy s holennou 
šľachou mu tento zážitok tentokrát zrejme zmaria, ale len tak postávať 
v Košiciach určite nebude. 
 

 
ON-LINE REGISTRÁCIA ZASTAVENÁ.  MARATÓN  OPÄŤ VYPREDANÝ 
Stav registrovaných bežcov k 13.9.2016 

*Vopred stanovený a limitovaný počet účastníkov 
**13.9.2015 bol priebežný počet registrovaných účastníkov  10 711  
 

DISCIPLÍNA DĹŽKA TRATE  MUŽI  ŽENY SPOLU 

Maratón 42 195 m  1743  296  2039 

Polmaratón 21 097 m  2677  1074  3751  

Magna Getrag 4 x 1/4  42 195 m 535  357  892 

Handbikeri & Vozičkári 20 000 m  13  5  18 

Inline  20 000 m  231  90  321 

U. S. Steel Family Run 4 200 m    *3500 

Detská Atletika  Rôzne    *520 

Juniorská štafeta  42 x 1000 m    *672 

Spolu     **11 713 



 

 
NOSIA NA KLOPE POMYSELNÝ DIAMANT 
 
O nováčikoch na maratónskej trati, ktorí sa predstavia v programe Môj prvý maratón, sme už hovorili 
na tlačovej konferencii 7. septembra v Bratislave. Na opačnom konci stoja členovia nášho 
Diamantového klubu. Klubu, v ktorom je vstupné odvodené od čísla 1054,875. Nejde o sumu peňazí, 
ale o počet kilometrov úspešne zvládnutých medzi dvoma métami Medzinárodného maratónu mieru. 
Tou štartovou a cieľovou. Povedané inak, do klubu ste prijatí ihneď, keď pokoríte trať MMM aspoň 25 
krát. Dnes má pomyselný diamant v klope zapichnutý úctyhodných 46 bežcov a niekoľko ďalších už 
netrpezlivo čaká, aby sa k nim v tomto, či v najbližších rokoch pridali. Ich príbehy by zaplnili mnoho 
hárkov papiera. Zastavme sa teda aspoň pri dvoch menách.  
 
Peter Polák sa na svoj prvý maratón v 
Košiciach, kde prežil celý svoj život, postavil v 
roku 1974. A treba zdôrazniť, že nikdy nebol do 
počtu. Zasvätení vedia, že v roku 1980 mu v cieli 
namerali výborných 2:25:20 a až 28 krát 
pokoril, väčšinou veľmi hlboko, hranicu 3 
hodín. On i jeho priatelia už samozrejme myslia 
na nedeľu 2. októbra, keď sa na štart MMM 
postaví priam neuveriteľný štyridsiaty krát. A 
keďže pri všetkých jeho doterajších pokusoch 
sme ho mohli stretnúť i v cieli, netreba sa veľmi obávať, že by si svoju skutočne diamantovú kariéru 
nechal práve teraz niečím pokaziť.  

Veľký rešpekt si zaslúži aj ďalšia členka tejto unikátnej rodiny. Je ňou 
Eva Kissová, zapísaná v prvých rokoch svojej bežeckej kariéry aj pod 
dievčenským menom Winterová. Tú čaká, rovnako ako Petra Poláka, 
tiež zaujímavý míľnik. Pobeží svoj tridsiaty Medzinárodný maratón 
mieru a rovnako, ako jej ešte o niečo skúsenejší bežecký súputník, ani 
ona nikdy z trate pred cieľovou páskou nezišla. 
 
Ak teda uvidíte na trati v nedeľu 2. októbra bežcov s logom 
Diamantový klub na ich štartovom čísle, spomeňte si, že sú to ľudia, 
ktorí už  mnoho dokázali. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
WOMEN FRIENDLY MARATHON PRINÁŠA PRÍBEHY VÝNIMOČNÝCH ŽIEN 
 
Projekt, ktorý vstupuje aj za pomoci a podpory 
Skupiny VSE Holding 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 3400 žien.  
 
Projekt má celoročnú podobu, naplnenú najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, ktoré sa 
v roku 2016 rozšírili na dve lekcie týždenne. Ani v tomto roku nechýbal obľúbený letný tréningový 
kemp WFM, tentokrát v Slovenskom raji a tím WFM sa v čisto ženskom zložení predstavil aj v 
štafetovom behu Od Tatier k Dunaju.  
 
Jednou z najvernejších protagonistiek projektu je aj Košičanka Danka Hricová. Po dlhodobej príprave 
sa táto mama štyroch detí, ktoré s ňou môžete vidieť temer pri  všetkých aktivitách, odhodlala zdolať 
celú trať Košického maratónu a zapojiť sa aj do programu Môj prvý maratón. Napriek starostlivosti 
o rodinu, prácu na smeny a všetkým ďalším povinnostiam mladej ženy, je príkladom odhodlania a  
životného optimizmu, s ktorým zvláda každodenné problémy.  
 

„Musela som sa zblázniť... to sa nedá inak 
nazvať... V nedeľu 07.02.2016 mi prišiel mail s 
inštrukciami na ďalší ročník Medzinárodného 
maratónu mieru v Košiciach. Obľúbenou 
časťou je sekcia novinky, ktoré čítam ako prvé. 
Hneď ma upútala informácia, že pripravujú 
projekt  „Môj prvý maratón“.  V hlave sa mi 
rozsvietila kontrolka, môžeš trénovať pod 
odborným vedením, mať svoje miesto na 
štarte, certifikát o prvom maratóne... Vrhla 
som sa do toho a už sa neviem vytúženej 
nedele dočkať...“ hovorí o svojom rozhodnutí 
Danka Hricová. 
 
 

 
 
 



 

 
 
KTO BUDE SIAHAŤ NA NAJYŠŠIE MÉTY? 
Predstavujeme prvú časť favoritov MMM 2016: 
 
MUŽI: 
 
Elijah Kiprono Kemboi (KEN, 1984)  
Do Košíc prišiel po prvý krát v roku 2011 
s osobákom 2:11:15 a v navlas rovnakom čase 
tu aj vyhral. Štartoval veľmi úspešne 
i v pamätnom a zatiaľ pre MMM najrýchlejšom 
roku 2012 a potom predviedol sériu skvelých 
výkonov, ten najlepší vo Frankfurte.  
Osobný rekord  
2:07:34, Frankfurt 2013, 3. miesto 
2:07:43, Tägu 2014, 4. miesto 
2:07:51, Košice 2012, 4. miesto 
2:08:29, Varšava 2015, 6. miesto 
2:11:15, Košice 2011, 1. miesto 
 
Josphat Kiprono Leting (KEN, 1988) 
Vekovo patrí k strednej generácii elitného poľa štartujúceho v tomto roku v Košiciach. Zatiaľ mu patria 
dve víťazstvá z nemeckého Münsteru a za úspech sa dá považovať i bronz z oveľa prestížnejšieho 
maratónu v Hamburgu. 
Osobný rekord 
2:09:34, Enschede 2013, 2. miesto 
2:10:42, Münster 2014, 1. miesto 
2:10:44, Hamburg 2016, 3. miesto 
2:12:04, Bombaj 2014, 6. miesto 
2:12:18, Münster 2015, 1. miesto 
 
Henry Kipsigei Chirchir (KEN, 1985) 
Štyri z piatich najlepších výkonov dosiahol na maratónoch v Nemecku. I z umiestnení vidno, že 
najkvalitnejší z nich sa beháva vo Frankfurte, ktorý víťaznými časmi patrí do najlepšej svetovej desiatky. 
Osobný rekord 
2:09:24, Kolín nad Rýnom 2012, 6. miesto 
2:09:54, Kolín nad Rýnom 2013, 2. miesto 
2:10:22, Frankfurt 2015, 9. miesto 
2:11:30, Hannover 2014, 1. miesto 
2:11:39, Nagano 2015, 1. miesto 



 

 
 
Evans Kipkemoi Biwott (KEN, 1988) 
Papierovo najslabší z favoritov. V tomto roku však naznačil svoj potenciál víťazstvom  vo vysokej 
nadmorskej výške na domácom maratóne v Itene. Čo takýto výkon znamená predviedol vlani Collins 
Tanui. Ten sa po obdobnom výsledku na rovnakom maratóne dokázal v Košiciach zlepšiť až na 2:08:08 
Osobný rekord 
2:16:02, Iten 2016, 1. miesto 
2:16:58, Dubaj 2013. 25. miesto 
2:17:00, Hamburg 2012, 15. miesto 
 
ŽENY 
Mulu Diro Melka (ETH, 1994) 

Víťazstvo z Košíc prichádza obhajovať po 
striebornej priečke z Ríma, ktorú si vybojovala 
v apríli tohto roka. Veríme, že konkurencia 
v Košiciach ju donúti siahnuť v snahe o druhé 
víťazstvo ku kvalitnejšiemu výkonu než vlani. 
Osobný rekord 
2:29:10, Barcelona 2015, 2. miesto 
2:29:59, Rím 2016, 2. miesto 
2:35:33, Košice 2015, 1. miesto 
 
 

 
 
Tinbit Gidey Weldegebriel (ETH, 1989) 
Vo februári tohto roka sa presadila v Čine a vyhrala Hainan maratón. Jej dovtedajšie výsledky ju vo 
svetových rebríčkoch veľmi nezviditeľnili. Progres môže potvrdiť práve v Košiciach. 
Osobný rekord 
2:31:27, Hainan 2016, 1. miesto 
2:34:43, St. Paul 2012, 4. miesto 
 
 
 
 

 

 


