
 

 

Tlačová správa 
Košice, 26. 9. 2017 
Aktuálne témy v príprave 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru. 
 
RODINNÝ BEH LÁKA VŠETKY GENERÁCIE 

U.S.Steel Family Run, či ak chcete Minimaratón, je 
programovým lákadlom MMM už skutočne dlhé 
roky. Ak by sa zdalo, že iba pre ľudí z Košíc 
a blízkeho okolia, budeme prekvapení. Medzi viac 
ako 3700 účastníkmi nájdeme v štartovej listine 
mená bežcov z 15 krajín, vrátane tých skutočne 
vzdialelných akými sú India, Čína či Kolumbia. A ak 
prevládajú rodiny s deťmi, neznamená to, že 
ostatní sa stavajú k svojej účasti  ostýchavo. 
Potvrdzuje to i štart 86 ročného Jána Komaromiho 
z klubu AK Maratón Rožňava. O tom, že záujem 
bol skutočne veľký svedčí aj rýchlosť s akou sa 

míňali štartové čísla. Kým v minulsti sa nápor na registračný portál sústredil viacmenej na september, 
v tomto roku bolo už pred prvým školským zvonením, vypredaných 83% miest na štartovej čiare. 
Generálny partner Medzinárodného maratónu mieru a titulárny partner tejto disciplíny, spoločnočnosť 
U.S.Steel Košice, nezabúda ani za tých, pre ktorých je účasť na takýchto aktivitách sťažená. Na štart 
pozval a všetko potrebné zabezpečil pre deti z detských domovov v Podolinci a z Uralskej ulice v 
Košiciach. 
 
DETI OVLÁDNU MESTSKÝ PARK 
Detská atletika otvára každoročne športový program 
MMM. Súťaženie detí košických základných škôl 
odštartuje v piatok o 10.00 hod. v Mestskom parku. 
Prekážkové behy, šprinty, beh cez rebríky, štafety, vrhy, 
skoky a na záver vytrvalostný Beh maratónskych nádejí. 
To všetko preverí talent detí. Bodovací systém nakoniec 
spravodlivo určí víťazný tím, víťaznú školu. Dušou tohto 
projektu je v rámci programu MMM už roky Katarína 
Benková, riaditeľka základnej školy na Postupimskej ulici 
v Košiciach, ktorá tuto aktvitu zastrešuje spolu so svojimi 
kolegami z ďalších košických škôl i členmi tímov Detskej atletiky Slovenského atletického zväzu.  



 

 

ŠANCE NA EURÓPU 
Po dohovore so Slovenským atletickým zväzom došlo 
k ďalšiemu kroku ako zvýšiť motiváciu a podporu 
domácich atlétov na blížiacom sa Košickom maratóne. 
Už sme sa zmienili, že organizátori MMM vypísali 
osobitné finačné bonusy pre najrýchlejších 
slovenských bežcov a zabezpečili i ďalšie športovo 
technické podmienky pre dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov. SAZ vo svojej kompetencii  vypísal limity 
pre účasť na budúcorčných majstrovstvách Eúrópy 
v Berlíne tak, aby boli ďašou motiváciou v tréningovej príprave a na samotných pretekoch. U mužov je 
tento limit stanovený na čas 2:21:00 a u žien na 2:48:00. Limity bude možné plniť až do 30. 7. 2018, no 
minimálne v prípade mužov je šanca zaútočiť na ne už na blížiacom som maratóne v Košiciach. Podľa 
vyjadrenia predsedu SAZ Petra Korčoka i šéftrénera Martina Pupiša by atléti so splneným limitom 
získali i finančnú podporu zo zdrojov na prípravu slovenskej atletickej reprezentácie.  
 
SÚBOJ O POST JEDNOTKY – DIEL DRUHÝ 

Po minulotýždňovom vyjadrení Tibora Sahajdu sa na tlačovej 
konferencii predstavil i jeho snáď najväčší súper o post domácej 
jednotky, Jozef Urban. Iba pred dvoma dňami sa vrátil zo sústredenia 
vo Vysokých Tatrách a rád by nadviazal na svoje vlaňajšie ôsme 
miesto i osobný rekord 2:22:18. Ten je podľa hodnotenia portálu All 
Athletics i jeho najkvalitnejším výkonom kariéry so skóre 952 bodov. 
Jozef Urban na jar vyhral maratón v Bratislave, ale v pretekoch bez 
reálnej konkurencie mu na víťazstvo stačil i čas tesne pod 2:30. Počas 
roka ho prenasledovali zranenia, no i napriek tomu si záver prípravy 
pochvaľoval. 
 
Jozef Urban (SVK, 1986)  
PB 2:22:18, Košice 2016, 8.miesto  
 
Ďalšie výsledky  
2:23:51, Košice 2013, 11. miesto 

 
 
 
 



 

 

VIZITKY FAVORITOV - ČASŤ III - MUŽI 
 
David Kemboi Kiyeng (KEN, 1983), PB: 2:06:26, Paríž 2009, 3. miesto 
Obhajca prvenstva sa vracia do Košíc, čo sa až tak často v minulosti nestávalo. Z jeho vizitky je jasné, 
že mu prvenstvá svedčia. Iba pri svojim osobnom rekorde na jednom z najväčších maratónov sveta sa 
musel uspokojiť s bronzom. 
Ďalšie výsledky 
2:07:53, Reims 2008, 1. miesto 
2:07:57, Tägu 2012, 1. miesto 
2:08:15, Soul 2010, 1. miesto 
2:08:58, Košice 2016, 1. miesto 
 
Richard Sigei (KEN, 1985), PB: 2:08:28, Varšava 2015, 5. miesto 
Prichádza z tréningovej skupiny agentúry Volaresports. Jej šéf a manažér viacerých svetových 
rekordérov Gerard van de Veen Košický maratón zo svojich posledných návštev dôverne pozná.  
Ďalšie výsledky 
2:10:23, Frankfurt 2013, 9. miesto 
2:11:20, Ljubljana 2015, 5. miesto 
 
Raymond Kipchumba Choge (KEN, 1989), PB: 2:08:39, Kolín 2016, 1. miesto 
Určite nie je spokojný s jarnou časťou sezóny, keď v Prahe nenaplnil svoje ambície. Víťaz maratónu 
z nemeckého Kolína, ktorý sa aj v tomto roku uskutoční v rovnaký deň ako MMM. 
Ďalšie výsledky 
2:11:07, Viedeň 2016, 5. miesto 
2:16:03, Praha 2017, 10. miesto 
 
Ďalší favoriti v pretekoch mužoch, ktorých detailné vizitky boli zverejnené 12. a 19. septembra 
Reuben Kiprop Kerio (KEN, 1994), PB: 2:09:05, Brescia 2016, 1. miesto 
Henry Kipsigei Chirchir (KEN, 1985), PB: 2:09:24, Kolín 2012, 6. miesto 
Gilbert Masai (KEN, 1981), PB: 2:09:49, La Rochelle 2015, 2. miesto 
Eliud Kiplagat Barngentuny (KEN, 1987), PB: 2:10:23, Miláno 2017, 5. miesto 
Tadesse Mamo (ETH, 1991), PB: 2:10:17, Košice 2016, 3. miesto 
Fikre Assefa Robi (ETH, 1989), PB: 2:10:01, Praha 2015, 4. miesto 
Solomon Lema Biratu (ETH, 1991), PB: 2:12:18, Rím 2017, 6. miesto 
Gebreyohannes Gezehai Samson (ERI, 1992 ), PB: 2:14:25, Praha 2017, 8. miesto 
 
 



 

 

VIZITKY FAVORITOV - ČASŤ III – ŽENY 
 
Janet Rono (KEN, 1988), PB: 2:26:03, Tokyo 2014, 5. miesto 
Jej tri najlepšie výkony by znamenali opravu v hodnote traťového rekordu MMM. Napriek skutočne 
kvalitným časom sa z víťazstva tešila iba v Nemecku.  
Ďalšie výsledky 
2:26:31, Praha 2015, 4. miesto 
2:27:23, Soul 2016, 4. miesto 
2:28:36, Kolín 2013, 1. miesto 
 
Emily Chepkemoi Samoei (KEN , 1980), PB: 2:26:52, Barcelona 2012, 1. miesto 
Najstaršia z favoritiek ženského poľa. Pokiaľ sa vráti k výkonom spred štyroch rokov, môže mať šancu. 
Manažér slávnej Tegly Loroupe, Volker Wagner, ktorý ju zastupuje,  jej stále verí. 
Ďalšie výsledky 
2:30:01, Ljubljana 2013, 3. miesto 
2:32:48, Viedeň 2013, 4. miesto 
 
Ďalšie favoritky v pretekoch žien, ktorých detailné vizitky boli zverejnené 12. a 19. septembra 
Sheila Jerotich (KEN, 1989), PB: 2:28:53, Chongqing 2017, 3. miesto 
Sheila Chepkech (KEN, 1990), PB: 2:29:52, Miláno 2017, 1.miesto 
Meseret Abebayehu Alemu (ETH, 1998), PB: 2:29:14, Barcelona 2017, 4. miesto 
Worknesh Alemu Mola (ETH, 1990), PB: 2:29:35, Rabat 2017, 1. miesto 
Hellen Chepkorir (KEN, 1994), PB: 2:35:55, Rotterdam 2017, 7. miesto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIZE MONEY MMM 2017 

KOSICE MARATHON 2017 / PRIZE MONEY / MEN KOSICE MARATHON 2017 / PRIZE MONEY / WOMEN 

Winner 20 000 € sub 2:07:00  Winner 20 000 € sub 2:22:00 

  15 000 € sub 2:08:00    15 000 € sub 2:23:00  

  12 000 € sub 2:09:00   12 000 € sub 2:24:00 

  10 000 € sub 2:10:00   10 000 € sub 2:25:00 

  8 000 € sub 2:15:00   8 000 € sub 2:30:00 

  6 000 € over 2:15:00   6 000 € over 2:30:00 

pl 2 3 000 € 
&bonus 3 000 € sub 2:09 or  
2000 € /2:10 

pl 2 3 000 € 
&bonus 3 000 € sub 2:24 or  
2000 €/2:25 

pl 3 2 000 € 
&bonus 2 000 €/ 2:09 or 1 000 
€/ 2:10 

pl 3 2 000 € 
&bonus 2 000 € /2:24 or 1 000 
€ /2:25 

pl 4 1 000 € &bonus 1 000 € / 2:10 pl 4 1 000 € &bonus 1 000 €/ 2:25 

pl 5 800 € &bonus 500 € /2:10 pl 5 800 € &bonus 500 € /2:25 

pl 6 500 €   pl 6 500 €   

pl 7 400 €   pl 7 400 €   

pl 8 300 €   pl 8 300 €   

pl 9 250 €   pl 9 250 €   

pl 10 200 €   pl 10 200 €   

Note : Prize money for 2nd up to 10th place in men's race will be reduced to 50% when finish time is over 
2:20:00.  

Prize money for 2nd up to 10th place in women's race will be reduced to 50% when finish time is over 2:45:00. 

Income tax due Slovakia laws is 19% ; Bonuses are not cumulative.     

SLOVAK ATHLETES / BONUSES / MEN'S RACE SLOVAK ATHLETES / BONUSES / WOMEN'S RACE 

1st 1 000 € 50% if over 2:25:00 1st 1 000 € 50% if over 2:50:00 

2nd 500 € 50% if over 2:25:00 2nd 500 € 50% if over 2:50:00 

3rd 200 € 50% if over 2:25:00 3rd 200 € 50% if over 2:50:00 

 



 

 

ALŽBETA TISZOVÁ JUBILUJE 
V roku 2017 si jedna zo stálic Košického maratónu, 
Alžbeta Tiszová, pripomína okrúhle životné jubileum. 
Patrí k tým, ktorí si v sobotu 30. septembra, 
v predvečer maratónu, prevezmú pamätné certifikáty 
k svojmu člensktvu v Diamantovm klube. Vstupenku 
do tejto vyberanej spoločnosti si vyslúžila za svojich 27 
štartov a úspešne zvládnutých maratónov v Košiciach, 
keď premiéru malu už v roku 1981, teda temer ihneď 
potom, ako sa ženy po prvýkrát predstavili na 
najstaršom maratóne v Európe. Svoj najlepší výkon 
v Košiciach 3:02:32 dosiahla v roku 1995, viackrát 
zvíťazila v kategórii vetarániek a snáď iba raz sa 
nedostala do cieľa v čase pod 4 hodiny. Betka, ako ju 
všetci familiárne volajú, má tiež radosť z toho, že 
záujem o beh a športovanie vôbec medzi ženami rastie. 
Netreba hádam pripomínať, že aj jej manžel Tibor Tisza 
je výborný bežec s ešte bohatším kontom 32 cieľových 
zápisov z MMM. Obaja sú tak snáď najznámejším 
maratónskym manželským párom na Slovensku. 

 
ĎALŠIA DO ZBIERKY 
Medzi najcennejšie artefakty 
Medzinárodného maratónu mieru patrí 
účastnícka medaila, kvôli ktorej sú  bežci 
schopní prekonáť  na trati mnohé krízy. 
Na jej hodnota sa dá dívať aj inak. I  
v tomto roku sa dostane do 50 krajín 
sveta, poväčšinou ostane na očiach, 
a môže tak do Košíc lákať ďalších. Kým 
sa tak stane, musia dizajnéri, modelári, 
zlievači, frézari ale aj skladníci napnúť 
um a svaly, aby bol výsledok čo 
najdokonalejší. Snáď sa im ujde 
pochvala i tentokrát. 
 
 



 

 

 
 
NA TRATI VEĽA ÚSILIA I ZÁBAVY 
Tí, ktorí sa v tomto roku nezapoja 
do prúdu bežcov a na trať sa 
vyberú najmä povzbudzovať už 
vedia, že tieto chvíle sa 
dajú spestriť i zábavou, ktorá 
môže mať viaceré podoby. 
Hudobný maratón opäť prinesie 
na trať mnohé miesta, kde budú 
znieť rôzne žánre v podaní 
hudobníkov a špičkových dídžejov. 
Medzi účinkujúcimi sa predstavia 
kapela Pomaranč, Miro Šály so 
skupinou TAJM, folkloristi 
združení v súboroch Borievka a 
Hanička z Košíc, Chris Helton, 
Bubonz, Cheerleaders Košice a ďalší. DJ produkciu na trati sme sa rozhodli zveriť tým najlepším 
hudobníkom združeným v projekte DJ CAMP. Ide o jedinečný projekt vzdelávania a kooperácie 
dídžejov na Slovensku a v zahraničí. Na maratónsku trať prinesie DJ CAMP hneď 4 samostatné hudobné 
pódiá reprezentujúce tvorbu špičkových dídžejov združených pod touto značkou. Pokiaľ už bude hudby 
dosť, môžu všetci siahnuť do vrecka pre fotoaparát alebo mobilný telefón a zachytiť atmosféru 
maratónskych Košíc v pokračovaní súťaže Cvakni si maratón. Ak ich pošlú podľa pokynov z webu 
MMM, vytriedi ich odborná porota a vypočutý bude i hlas verejnosti. Výhercovia sa môžu tešiť na ceny 
od partnerov súťaže, ktorými sú Fax Copy Pro – Canon Pro Partner. Na tie najlepšie fotografie určite  
prach padať nebude. Dozaista sa objavia aj v ďalších podobách pri prezentovaní  diania spojeného 
s maratónom v Košiciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KOŠICKÝ MARATÓN PRIŤAHUJE K OBRAZOVKÁM STÁTISÍCE ĹUDÍ 
Obnovenie živého televízneho vysielania na 
okruhoch RTVS pred niekoľkými rokmi 
prinieslo všetkým stranám snáď iba samé 
pozitíva. Tým najväčším bola odozva divákov, 
ktorí nie len že vystavili prenosom vysoké 
hodnotenie, ale prekvapili i počtom v akom si 
k obrazovkám na celom Slovensku sadali. 
V každom z posledných troch rokov ich počet 
prekročil 300 000, čo je pre tento typ 

programu, a vysielací čas v nedeľu dopoludnia, skvelý výsledok. V týchto dňoch sa príprava prenosu 
a súčinnosť medzi oganizátormi a RTVS dostáva do finálnej fázy. Okrem nasadenia svojich 
komentátorských špičiek Marcela Merčiaka, Pavla Gašpara a  Jozefa Jarkovského sa RTVS chystá do 
Košíc i so svojou najnovšou technologickou akvizíciou - nedávno pokrsteným novým prenosovým 
vozom. Zástupca RTVS uviedol, že prenosový voz bude možné v budúcnosti upraviť tak, aby mohol 
vyrábať obsah aj v 4k kvalite. Potrebné na to budú ultra HD kamery. Aktuálne vie vyrábať vo Full HD 
(1080p) a obsahuje 12 kamier, jednu s podporou Wi-Fi. Jedinou starosťou teraz zostáva, ako tento nový 
kolos vtesnať na tradičné miesto na Pribinovej ulici. 
 

AKTUÁLNE POČTY REGISTROVANÝCH ÚCASTNÍKOV MMM 2017 

On-line registrácia MMM Stav k 25. septembru 2017 

Disciplína   Počet registrovaných  

Maratón  1955 

Polmaratón  4345 

Štafeta 4 x 1/4  953 

Inline  343 

Handbike& Vozičkari 19 

Minimaratón 3788 

Juniorská štafeta* 700 

Detská atletika* 550 

Spolu 12653 

Chodí celá rodina - nesúťažná disciplína* 500 

*limitovaný /známy konečný počet účastníkov 


