Štatistika prihlásených účastníkov MMM 2008 k 1. 10. 2008
Kategória

Prihlásení

M

Ž

Maratón

850

778

71

Polmaratón

892

728

164

Minimaratón 4,2km

1700*

0

0

Firemný beh

15

0

0

Juniorská štafeta

224

0

0

Handbikeri 20km

12

10

2

Vozičkári 20km

1

0

0

Korčuliari 20km

212

159

52

Spolu

3906

•

predpokladaný počet prihlásených

Južná Afrika

Keňa

Kórejská
republika

Lotyšsko

Maďarsko

Moldavsko

Nemecko

1

18

1412

1

Zimbabwe

Izrael

126

Vietnam

Írsko

3

Ukrajina

Holandsko

1

Turecko

Francúzsko

16

Taliansko

Fínsko

2

Švédsko

Etiópia

1

Švajčiarsko

Česká
republika

1

Sýria

1

3

Srbsko

1

5

Spojené štáty

14

16

Spojené
Kráľovstvo

137

4

Španielsko

Počet

140

Slovensko

Bielorusko
Rusko

Belgicko
Rumunsko

1

Rakúsko

3

Poľsko

2

Krajina

Počet

Argentína

Krajina

Rozdelenie počtu účastníkov podľa krajín (34)

11

11

6

1

1

3

8

1

14

1

1

Špeciálne ocenenie Georga F. Babcoka
Spoločnosť U.S.Steel Košice významným spôsobom podporuje športové projekty
v regióne ale tiež športové vyžitie svojich zamestnancov a ich rodín napríklad
i organizovaním podujatí „Rodiny športujú.“
Špeciálne ocenenie Georga Babcoka je venované rodinám, kde aspoň dvaja jej členovia
absolvujú 5. októbra maratónsku vzdialenosť 42.195 m. Môžu to byť rodič a jeho syn či
dcéra (vnuk, vnučka), manželia alebo súrodenci. Takéto rodiny, čaká v kancelárii
pretekov v hoteli Gloria Palac v nedeľu po pretekoch od 14.00 do 17.00 vecná cena
a gratulačný list od prezidenta spoločnosti U.S.Steel Košice.

Čestní hostia Medzinárodného maratónu mieru
Košice svojou návštevou pri príležitosti 85. ročníka Medzinárodného maratónu mieru
poctia:
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
Pavol Paška, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pod ktorého záštitou sa
podujatie koná
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky

Dr. Pavol Kantorek v Košiciach spolu s Františkom Fojtom
Riaditeľ Českého atletického zväzu František Fojt nebude chýbať medzi hosťami MMM.
Priletí do Košíc v piatok 3.10 o 13.10. spolu s Dr. Pavlom Kantorkom.
Pavel Kantorek a top atléti sa stretnú s novinárskou obcou v piatok 3.októbra o 15.00
v hoteli Gloria Palac. Tento míting bude spojený s vydávaním akreditácií zástupcom
médií.

Pomáhame
Onkologické ochorenia patria k najväčším zdravotníckym problémom najmä vo vyspelých
krajinách sveta. Ich výskyt každoročne stúpa a súčasne sa presúva do nižších vekových
kategórií. Preto sa tohtoročné aktivity európských Líg proti rakovine nesú v duchu hesla
“Mládež dneška je budúcnosťou sveta“ a sú zamerané na preventívne opatrenia
a zdravý životný štýl všetkých vekových kategórií vrátane detí a mládeže.
Liga proti rakovine sa prostredníctvom svojej košickej pobočky zapojí do programu
MMM formou inštalácie informačného a osvetového stánku v priestoroch Expa MMM.
Maratónsky klub Košice sa rozhodol podporiť činnosť tejto inštitúcie venovaním 2% zo
štartovného získaného od účastníkov MMM 2008.

So statusom „Elite Athlete„ prichádza do Košíc celkovo 20 atlétov z toho 6 žien.
V kategórii mužov disponuje 8 bežcov časom lepším než bol až do vlaňajška
platný traťový rekord , teda 2:12:35. V kategórii žien budú po prvý krát
štartovať 4 africké pretekárky.

VIZITKY FAVORITOV – IV. ČASŤ
Joseph Mutiso /1973/ Keňa
Joseph trénuje v skupine Jima Muindihi, víťaza maratónu v Rotterdame.
Má ambíciu zlepšiť svoje maximum, ktoré dosiahol vlani v Dubaji
Osobný rekord:
2:10.34 – Dubaj 2007 , 2.miesto
2:13:47- Enschede 2008
2:14:50 – Valencia 2005
Yirdawe Dejene /1978/ Etiópia
V tomto roku má zapísaný výkon z Arizony, z maratónu v meste Tempa.
Oveľa lepšie sa mu však darilo v Dubline.
Osobný rekord
2:11:08 – Dublin 2007, 3 . miesto
2:14:11 - Tempe 2008
Jonathan Kibet /1982/ Keňa
Víťazovi vlaňajšieho maratónu v Madride španielske podnebie svedčí.
Na jar tohto roka si v Seville utvoril osobný rekord. Pri výške 166cm udáva váhu 48 kg.
Osobný rekord
2:11:38 –Sevilla 2008 -2. miesto
2:12:42 – Madrid 2007 – 1. miesto
2:15:36 –Marathon de la Liberte 2007- 1. miesto
Sammy Rotich /1980/ Keňa
Víťaz štyroch maratónov štartoval už i v Košiciach. Podľa slov jeho trénera potrebuje
prenikavejší výsledok, ktorým by potvrdil výborné tréningové testy.
Osobny rekord
2:12:05 – Enschede 2006, 1. miesto
2:16:42 – Riga 2008, 1. miesto
2:14:03 –Eindhoven 2004,6. miesto
2:17:44 – Košice 2005, 5. miesto
Hussan Adelo /1982/ Etiópia
Zaujimavosťou je, že sa na štarte v Košiciach môže objaviť
po boku svojej setry Radiya Adlo
Osobný rekord
2:15:39, Amsterdam 2006, 15. miesto
2:20:22, Houston 2008, 8. miesto

ŽENY
Selina Chelimo (1980) Keňa
Najlepší výkon dosiahla na ťažkej trati v Essene. Tá košická by jej teda mohla priniesť
ďalšie zlepšenie.
Osobný rekord
2:36:58- Essen 2007
Atléti predstavení na predošlých TK
Muži
Eric Nzioki (1979, KEN) 2:10.34
John Njoroge (1984, KEN) 2:11:49
William Kiptoo (1980 , KEN) 2:12:03
Joseph Lagat (1986, KEN) 2:12:27
Alexej Veselov (1979, RUS)2:13:35
Philip Bandawe (1973 ZIM) 2:15:27
Kennett Kiptto (1979 KEN)2:15:39
Ženy
Eunice Korir (1979, KEN) 2:40:37
Valentina Delion (1973, MOL) 2:36:50
Mária Butakova (1980, BLR) 2:44:38
Maratónske debuty v kategórii žien
Firehiwot Dado (1984) a Radiya Adlo (1989) obe z Etiópie
Pacemaker :
David Makori (KEN) 2:08:49
Fred Kosgei (KEN) 1:03:53

Do Košíc napokon nepricestujú
Uladzimir TSIAMCHYK (1973 BLR) 2:11: 38
Dorota USTIANOWSKA (1970 POL) 2:38:00
Christopher Toroitich (1980 KEN) 2:12:51

Hosť tlačovej konferencie – Imrich Pástor
Člen klubu Obal Servis Košice, pracujúci v spoločnosti U.S.Steel Košice, najväčší favorit
na získanie titulu majstra Slovenskej republiky v maratónskom behu pre rok 2008.
Imrich Pástor /1974/ Slovensko
Vlani prekvapil výborným 6. miestom miestom a i v tomto roku má namierené za titulom
majstra Slovenska
Osobný rekord
2:21:59, Košice 2007, 6. miesto
2:28:25 , Košice 2006, 14. miesto
Ďalšie dosiahnuté výsledky
Majster Slovenska v behu na 10.000 m pre rok 2005
Osobný rekord na dráhe v behu na 10.000 m : 31:10 (2007)
Najlepší výkon v polmaratóne : 1:07:45 (2007)

Košický maratón v číslach
4.000 bežcov vo všetkých kategóriách
850 organizátorov a príslušníkov polície
12 hudobných formácii v Hudobnom maratóne
desaťtisíce divákov na trati
14.000 fliaš vody na občerstvovacích staniciach
3.000 litrov ďalšej nefľašovanej vody
1.300 porcií špagiet a cestovín na Pasta party
1.200 kg ovocia
7.000 ks sušeniek
15.000 plastových pohárov
6.500 fľašiek na iontový nápoj
2.000 medailí pre hlavné kategórie
20.000 ks spiniek na štartovné čísla
5.900 účastníckych a organizátorských tričiek
25.000 ks programových buletínov
8.500 plastových vriec a tašiek

T HE 85 T H K OŠICE P EACE M ARATHON , O CTOBER 5, 2008

P RIZE M ONEY

Men

Women

Winner

20.000 EUR sub 2:08:00

Winner

15.000 EUR sub 2:25:00

15.000 EUR sub 2:09:53 CR
12.000 EUR

Place

10.000 EUR sub 2:31:28 CR

sub 2:12:00

6.000 EUR sub 2:35:00

10.000 EUR without limit

5.000 EUR without limit

2./

5.000 EUR

3./

2./

2.500 EUR

3.000 EUR

3./

1.500 EUR

4./

2.000 EUR

4./

1.000 EUR

5./

1.000 EUR

5./

500 EUR

6./

600 EUR

6./

300 EUR

7./

500 EUR

8./

400 EUR

9./

300 EUR

10./

200 EUR

Prize money for 2nd up to 10th place will be
reduced to 50% if performance will be over
2:20:00

Place

Prize money for 2nd up to 6th place will be
reduced to 50% if performance will be over
2:50:00

V októbri sa OPEN DAYS rozšíria z Bruselu do regiónov.
Už po druhýkrát sa do tohto podujatia zapája aj svetovo
známy Medzinárodný Maratón mieru pod názvom projektu
„Európa v mojom regióne“ .
Za podpory predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK)
Zdenka Trebuľu sa aj tohto roku zapája 85. ročník Maratónu mieru
do „OPEN DAYS“ - Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli
ako podujatie na miestnej úrovni.
Hlavným cieľom lokálnych podujatí je podľa organizátorov OPEN DAYS, ktorými sú Výbor regiónov
a Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku Európskej komisie, vyvolať diskusiu, priniesť
informácie o EÚ do regiónov a rozprúdiť dialóg na tému „Európa v mojom regióne“.
„Som riadnym členom Výboru regiónov v Bruseli a záleží mi na tom, aby sa takéto aktivity
podporovali na pôde samospráv. Som rád, že sa v košickom regióne bude počas Maratónu mieru
prezentovať Výbor regiónov ako inštitúcia, ako aj celé podujatie OPEN DAYS“ dodáva predseda
Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.
OPEN DAYS je Európsky týždeň regiónov a miest v Bruseli, najväčšie podujatie v kalendári EÚ z
oblasti regionálnej politiky. Tohtoročné OPEN DAYS sa budú konať od 6. do 9. októbra 2008
v Bruseli. Do už v poradí šiesteho ročníka sa zapojilo rekordných 216 regiónov a miest z 32 krajín.
Očakáva sa, že hlavná téma „Regióny a mestá vo svete plnom výziev“ priláka viac ako 5 000
európskych a regionálnych odborníkov, návštevníkov a zástupcov bankovníctva, podnikateľských
kruhov a občianskej spoločnosti. Podelia sa o informácie v oblasti kohéznej politiky na obdobie
rokov 2007-2013, vymenia si skúsenosti s realizáciou nových programov regionálneho rozvoja, pre
ktoré budú z prostriedkov EÚ a jednotlivých štátov uvoľnené investície s celkovým objemom 500
miliárd EUR.
Podľa informácií zástupkyne KSK v Bruseli Lenky Jurkovej je KSK na základe dobrej partnerskej
spolupráce členom konglomerátu “Open Innovating Regions”. Sústredili sme sa na inovácie a trvalú
udržateľnosť.
KSK sa predstaví 7. októbra 2008 na seminári „Trvalá udržateľnosť: Prekážky a riešenia pre malé
a stredné podniky.
Súčasťou programu OPEN DAYS je aj prezentácia regiónu počas Investorskej kaviarne,
ktorá sa koná v priestoroch Výboru regiónov od 6. do 9. októbra 2008. Tu sa bude KSK
prezentovať v rámci tzv. Energy village (energetická oblasť).
Výbor regiónov je inštitúcia Európskej únie, ktorá je hlavným zástupcom regiónov všetkých
členských štátov v Bruseli a má najbližšie k miestnej samospráve a občanom.
Práve vo Výbore regiónov sa zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv vyjadrujú k tvorbe
nových právnych predpisov EÚ. Predseda KSK Zdenko Trebuľa sa pravidelne zúčastňuje na
plenárnych zasadnutiach Výboru regiónov.
JUDr. Lenka Jurková

PREZENTÁCIA 3. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ
COLNEJ SPRÁVY V MARATÓNSKOM BEHU
IV. TLAČOVÁ KONFERENCIA KOŠICE 01. 10. 2008
Majstrovstvá slovenskej colnej správy v maratónskom behu v rámci najstaršieho
maratónu v Európe – Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach – začali písať svoju
históriu v roku 2004 nultým ročníkom, ktorého sa zúčastnilo 8 pretekárov, z toho 2 českí.
V roku 2005 na 1. ročníku sa na štart pretekov postavilo 23 pretekárov, z toho 4
zahraniční – po dvoch z Belgicka a Česka.
Prelomom v zatiaľ krátkej histórii majstrovstiev sa stal rok 2006, kedy sa majstrovstvá
uskutočnili po prvý raz pod záštitou Európskej colnej športovej asociácie (ECSA) ako jej
oficiálne podujatie.
ECSA, ktorá bola založená v decembri 1992, predstavuje združenie colných správ 21
krajín Európy (Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko,
Maďarsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Poľsko, Rakúsko, Slovensko,
Slovinsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia) a Európskej únie ako
pozorovateľa. Hlavným cieľom asociácie je prostredníctvom organizovania športových
podujatí lepšie vzájomné spoznávanie sa, výmena skúseností a utužovanie spoločných
väzieb medzi príslušníkmi colných správ. Slovenská colná správa je členom asociácie od
roku 2000 a v posledných rokoch patrí medzi najaktívnejšie a výsledkovo najúspešnejšie
členské krajiny.
Skutočnosť, že 2. ročník bol súčasťou oficiálneho kalendára podujatí asociácie, sa odrazila
na počte zahraničných účastníkov, ktorých sa zúčastnilo 10 - z Belgicka, Česka, Fínska a
Lotyšska.
V minulom roku, keďže vzhľadom na rotačný systém asociácie bol oficiálnym podujatím
maratón v Budapešti, sa uskutočnili majstrovstvá colnej správy v maratónskom behu len
na národnej úrovni, ale napriek tomu sme mohli „zaknihovať“ doteraz najvyššiu účasť
príslušníkov colnej správy – spolu 41 maratóncov, polmaratóncov a korčuliarov oboch
pohlaví.
Rok 2008 a 3. ročník medzinárodných majstrovstiev slovenskej colnej správy v
maratónskom behu sa po druhý krát nesie v znamení oficiálneho podujatia asociácie.
Avšak nielen to. Medzinárodným majstrovstvám slovenskej colnej správy v maratónskom
behu sa dostalo cti byť zaradenými medzi vybrané športové podujatia pri príležitosti 40.
výročia založenia Európskej colnej únie.
V tejto súvislosti by som si dovolil uviesť niekoľko informácii o tejto inštitúcii resp.
colných orgánoch vo všeobecnosti.
Práca colných orgánov v minulosti
Od 1. júla 1968 sa medzi šiestimi zakladajúcimi členmi Európskej únie (Belgickom,
Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Luxemburskom a Holandskom) zrušili všetky clá a
obmedzenia a zaviedol sa spoločný colný sadzobník, čo znamenalo začiatok Európskej
colnej únie. Stalo sa tak o 18 mesiacov skôr, ako sa plánovalo podľa Rímskej zmluvy z
roku 1957, a bol to obrovský krok vpred na ceste k dosiahnutiu štyroch slobôd, ktoré
dnes máme vďaka Európskej únii: voľný pohyb tovarov, služieb, osôb a kapitálu.
Zrodilo sa tak najväčšie obchodné zoskupenie na svete. Colná únia znásobila obchod
medzi jej krajinami. Stúpol počet investícií a hospodársky rast zaznamenal významný
rozmach. Európski spotrebitelia získali prístup k ešte širšej ponuke tovarov za nižšie
ceny.

Aká je úloha colných orgánov?
Colné správy v celej Európskej únii pracujú v srdci medzinárodnej prepravy tovarov.
Vďaka výnimočnému vybaveniu majú kľúčové postavenie pri strážení vonkajších hraníc
Európskej únie, v boji proti pašovaniu a zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany Európanov.
V súčasnosti v Európskej únii úzko spolupracuje 27 colných správ, aby spoločne chránili
občanov a podnikateľov.
Colná únia je jedným zo základných pilierov Európskej únie a najdôležitejším prvkom
jednotného trhu, ktorý môže správne fungovať len, ak sa na jeho vonkajších hraniciach
spoločné pravidlá uplatňujú jednotne. Preto musí 27 colných správ Európskej únie konať
ako jedna.
A presne takto aj konajú, najmä vďaka spoločnej colnej politike a spoločnému súboru
právnych predpisov známemu ako Colný kódex Spoločenstva.
Na čo dozerajú colné orgány a prečo?
Colné orgány majú v súčasnosti tieto dôležité úlohy:
• zaručovať bezpečnosť občanov a ochraňovať ich,
• ochraňovať Európsku úniu pred nečestným a nelegálnym obchodom a súbežne
podporovať legitímne podnikanie,
• ochraňovať finančné záujmy Európsku úniu a jej členských štátov, a zároveň
• zvyšovať konkurencieschopnosť európskych podnikateľov prostredníctvom moderných
pracovných metód, ktoré sú podporované ľahko prístupným IT prostredím.
V rámci Európskej únie sú colné správy jediné orgány, ktorým sa predkladajú colné
vyhlásenia ku všetkým dovážaným a vyvážaným tovarom. Vďaka cieleným kontrolám
môžu zabezpečovať základnú ochranu spotrebiteľov v snahe zachytiť látky na výrobu
drog, falšované výrobky, nebezpečné hračky a potraviny ohrozujúce zdravie. Colné
orgány majú takisto na starosti dôležité finančné úlohy spojené s dovozom a vývozom
tovarov: vyberajú clá a dane.
Informácie o náklade sa analyzujú hlavne prostredníctvom automatizovaných systémov
umožňujúcich colníkom vyčleniť zásielky, ktoré môžu predstavovať vysoké riziko.
Špičkové skenery colníkom umožňujú nahliadnuť do vnútra prepravných kontajnerov bez
toho, aby ich museli celé vykladať. V porovnaní s minulosťou, keď sa musel náklad
kamiónov vykladať, to je viditeľná zmena.
Colná správa – spoľahlivá služba s jasnou budúcnosťou
Colné orgány z celej Európskej únie sa snažia o to, aby boli najmodernejšími správami,
ktoré všetkým Európanom poskytujú ešte kvalitnejšie služby. Nadchádzajúcich desať
rokov sa bude niesť v znamení zavádzania dvoch významných iniciatív.
Iniciatíva elektronického colníctva sa zameriava na vybudovanie bezpečných, vzájomne
kompatibilných colných IT systémov na elektronickú výmenu údajov. Malo by to priniesť
lepšie podklady pre cielené colné kontroly a uľahčiť podnikanie spoľahlivým obchodníkom.
Cieľ je dosiahnuť do roku 2012 colné prostredie bez papierových formulárov. Európski
občania budú profitovať z bezpečnejšieho toku tovarov, zvýšenej ochrany a poklesu
byrokracie. Modernizácia Colného kódexu Spoločenstva tvorí právny základ
elektronického colníctva. Modernizovaný Colný kódex zavádza najmä rámec na
elektronickú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi colnými a ostatnými orgánmi. Boj
proti nebezpečným výrobkom sa tak posunie o krok ďalej a zvýši sa ochrana
spotrebiteľov.

Niekoľko zaujímavých faktov:
Každý rok colné orgány skontrolujú okolo 1,6 miliardy ton lodného nákladu
a približne 8 miliónov ton leteckého nákladu.
Každoročne sa spracuje 175 miliónov colných deklarácií, čo predstavuje takmer
6 colných deklarácií každú sekundu, 24 hodín denne.
V roku 2006 zadržali európske colné orgány viac ako 128 miliónov kusov
falšovaných a pirátskych výrobkov a riešili viac prípadov falšovania ako
kedykoľvek predtým.
Na záver môjho príspevku by som uviedol niekoľko čísiel spojených s tohtoročným 3.
ročníkom medzinárodných majstrovstiev slovenskej colnej správy v maratónskom behu.
Aktuálne evidujeme 68 prihlásených pretekárov (14 žien a 54 mužov), z toho 22
zahraničných (5 žien a 17 mužov) z Belgicka, Holandska, Lotyšska, Maďarska, Poľska,
Švédska a Talianska. Maratón pobeží 20 pretekárov, z toho 2 ženy, polmaratón 31
pretekárov, z toho 7 žien a korčuľovať bude 17 pretekárov, z toho 5 žien.
Ďakujem Vám za pozornosť!

