Maratónsky klub Košice
1990 – 2010
Ako to bolo

Zmenou štruktúry telovýchovného hnutia po novembri 1989 v Československu stratil
Medzinárodný maratón mieru (ďalej len MMM) strechu nad hlavou. V snahe zachrániť toto podujatie
ako historickú súčasť mesta Košice sa rozhodla aktívna skupina funkcionárov Organizačného výboru
MMM, v rámci zákonných možností, založiť dňa 5. júna 1990 Maratónsky klub Košice (ďalej len MK).
Ustanovujúcu listinu podpísalo 15 členov (podľa poradia na prezenčnej listine):
• Dr. Štefan Daňo
• Marian Lukáč
• Ing. Ján Margita
• Ing. Jozef Klink
• Ján Hunčár
• Juraj Feuermann
• Prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.
• František Kapcár
• PhDr. Jozef Jarkovský
• Ing. Emil Rusko
• Igor Chamila
• Štefan Cverňák
• Pavol Madár
• Ján Margita, st.
• Ján Novitzký
Boli schválené Stanovy MK a podaný návrh na registráciu na Ministerstvo vnútra SR.
Maratónsky klub Košice bol dňa 25.6.1990 registrovaný pod č. VOS/1-900/90-194.
Z poverenia prípravného výboru bolo dňa 5.9.1990 zvolané ustanovujúce Valné zhromaždenie
MK, na ktoré bolo pozvaných 52 členov, ktorí prejavili záujem o členstvo v MK a 5 hostí. Toto Valné
zhromaždenie vyslovili plný súhlas so základným poslaním MK a vyjadrilo podporu organizačnému,
hospodárskemu a spoločenskému rastu MMM. Súčasne schválilo prvé orgány klubu, Správnu
a Dozornú radu a za čestných členov MK potvrdilo doterajších predsedov OV MMM:
• Ing. Vojtecha Bukovského, in memoriam
• Vojtecha Kováča
• Jána Novitzkého
• Jána Margitu, st.
• PhDr. Vladimíra Haranta
V 20-ročnej histórii klubu prešlo jeho bránami 366 členov, pretekárov a priaznivcov a v dnešný
slávnostný deň evidujeme 165 aktívnych členov.

Medzníky
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MMM prijatý za člena AIMS (Asociácia maratónskych a cestných behov)
MK zaregistrovaný za člena SAZ (Slovenský atletický zväz)
prvá účasť na 8. AIMS kongrese v Lisabone vrátane kandidatúry MK na usporiadanie AIMS
kongresu v Košiciach pre rok 1994 – neúspešná, kongres pridelený Macau
generálnym sponzorom MMM a partnerom MK sa stáva spoločnosť VSŽ Košice
začiatok spolupráce s reklamnou agentúrou Progress Promotion
kandidatúra MK na kongrese IAAF v Monte Carlo na usporiadanie 5. MS v polmaratóne
pre rok 1996 - neúspešná, podujatie pridelené Palma de Malorka
usporiadanie výstavy a spoločenského stretnutia organizátorov MMM pri príležitosti 70.
výročia od prvého štartu maratónskeho behu v Košiciach.
opätovná kandidatúra MK na kongrese IAAF v Monte Carlo na usporiadanie 6. MS
v polmaratóne pre rok 1997 - úspešná
účasť MK na 10. kongrese AIMS v Barcelone
pracovný zájazd do dejiska 5. MS v polmaratóne v Palma de Malorka
účasť na 11. kongrese AIMS v Enschede
opätovná kandidatúra MK na mimoriadnom stretnutí Rady AIMS v Štokholme na usporiadanie
12. kongresu AIMS v Košiciach – úspešná
vydanie dvojjazyčnej (slov., angl.) knižnej publikácie Medzinárodný maratón mieru Košice
1924 – 1999.
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Pri príležitosti 75.výročia MMM vydal MK prierezovú publikáciu zachytávajúcu
najvýznamnejšie okamihy z histórie a súčasnosti tohto tradičného podujatia. Viac ako 300
fotografií, galéria víťazov, štatistika, profily najvýznamnejších osobností i zaujímavosti zo
zákulisia.
usporiadanie výstavy a spoločenského stretnutia organizátorov MMM pri príležitosti 75.
výročia od prvého štartu maratónskeho behu v Košiciach.
12. Svetový kongres Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov (AIMS)
Kongres organizátorov maratónskych podujatí zaradených do kalendára AIMS. Kongresu sa
zúčastnili delegáti z viac ako 50 podujatí, vrátane najväčších maratónov z New Yorku, Berlína,
Londýna, Štokholmu, Fukuoky a ďalších.
generálnym sponzorom MMM a partnerom MK sa stáva spoločnosť U.S.Steel Košice
udelenie pamätného diplomu a stabilného čestného štartového čísla 111 Mikulášovi
Dzurindovi, stálemu fanúšikovi, priaznivcovi a účastníkovi MMM
účasť na 13. kongrese AIMS v Turíne
vydanie osvedčenia o zápise ochrannej známky Medzinárodný maratón mieru a Kosice Peace
Marathon
„Po 80-tich rokoch opäť z Turne“ – symbolická štafeta s maratónskym ohňom z miesta prvého
štartu v Turni nad Bodvou k Soche maratónca na nám. MMM
vydanie knižnej publikácie „Najstarší v Európe“
Pri príležitosti 80.výročia vzniku MMM bola vydaná knižná publikácia, ktorá približuje unikátne
dokumenty a svedectvá z histórie i súčasnosti košického maratónu a je venovaná jeho
zakladateľovi Vojtechovi Bukovskému.
akceptovanie a zarátanie všetkých, počas vojny z objektívnych dôvodov neuskutočnených,
ako aj uskutočnených vyššie uvedených ročníkov z obdobia 1938 – 1944 do historických
análov maratónu v Košiciach.
usporiadanie výstavy a spoločenského stretnutia organizátorov MMM pri príležitosti 80.
výročia od prvého štartu maratónskeho behu v Košiciach.
účasť na 15. kongrese AIMS vo Valencii
vydanie knižnej publikácie „Najvýznamnejšie osobnosti maratónu v Košiciach“
MK v spolupráci s Fakultou športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne, vydali pre
čitateľov a priaznivcov MMM ďalšiu publikáciu, ktorá sa venuje maratónskemu behu
v
Košiciach. Jadro knihy je venované najvýznamnejším maratónskym osobnostiam, ktoré
štartovali na tejto trati v bohatej histórii podujatia.
„Organizátori MMM splavujú Hornád“ – založená nová tradícia pre členov OV MMM,
splavovaním trasy Košického vodáckeho maratónu
symbolická štafeta s maratónskym ohňom z miesta prvého štartu v Turni nad Bodvou
k Soche maratónca na nám. MMM
putovná výstava k 85. výročiu zrodu košického maratónu „Príbehy ôsmich desaťročí“
účasť na 3. AIMS – IAAF maratónskom sympóziu v Aténach
50. výročie odhalenia Sochy maratónca „Posol víťazstva“ od akad. sochára Arpáda Račka
účasť na 18. kongrese AIMS a 4. AIMS – IAAF maratónskom sympóziu v Aténach

Športové podujatia

1990 – 2010
21 ročníkov Medzinárodného maratónu mieru
Košický maratón je najstarším maratónom v Európe a po Bostonskom maratóne aj druhým najstarším
kontinuálne sa konajúcim maratónskym podujatím na svete.
Súčasťou MMM je:
od roku 1990 – 21 ročníkov pretekov handikepovaných športovcov
od roku 1990 – 21 ročníkov Košického vodáckeho maratónu
od roku 1994 – 17 ročníkov polmaratónu
od roku 1996 – 15 ročníkov minimaratónu
od roku 2001 – 11 ročníkov pretekov in-line
od roku 2009 – 2 ročníky Štafety 4 x ¼ maratón
1990
Beh priateľstva Košice - Wuppertal
Štafetový beh medzi mestami Košice a Wuppertal v dĺžke 1500 km za účasti bežcov z týchto
partnerských miest.
1991 – 1999
Zabezpečenie a aktívna účasť pretekárov v rámci Svetového behu mieru (Peace Run), ktorý
prechádzal mestom Košice

1991 – 2010
20 ročníkov Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov
Celoročný seriál bežeckých podujatí vo východoslovenskom regióne na tratiach od 10 km po maratón.
Účelom je zvýšenie úrovne jednotlivých podujatí a nárast účasti pretekárov na nich, ako aj
spopularizovanie vytrvalostných behov medzi širokou verejnosťou.
1996
Spoluorganizácia bežeckého festivalu Samsung v Košiciach.
1997
6. IAAF/VSŽ majstrovstvá sveta v polmaratóne
Najväčšie atletické podujatie v storočnej histórii atletiky na Slovensku, za účasti 250 pretekárov zo 45
krajín celého sveta. Zo strany Medzinárodnej atletickej federácie IAAF bolo hodnotené ako najlepšie
zorganizované mimoštadiónové podujatie v histórii organizovania svetových šampionátov
v polmaratóne.
1998
Beh priateľstva Berlín - Košice
Štafetový beh organizovaný pri príležitosti 10.výročia od prvého behu priateľstva medzi partnerskými
mestami Košice a Wuppertal.
1999
Ultramaratón Košice – Seňa - Miškolc
Medzinárodné cestné preteky jednotlivcov a štafiet na 88-km trati medzi mestami Košice a Miškolc.
2001
III. Majstrovstvá sveta v maratóne medzinárodnej športovej únie železničiarov USIC
XI. IBSA Majstrovstvá Európy nevidiacich a slabozrakých športovcov
Medzinárodné podujatia zorganizované v rámci tradičného MMM.
2003 -2010
8 ročníkov polmaratónu Košice - Seňa
Maratónci po prvý krát zavítali do Sene v roku 1926 a posledný krát bežali známou obrátkou v obci
v roku 1988. Obnovená tradícia vytrvalostných behov medzi Košicami a Seňou sa v roku 2003 stretla
s pozitívnou odozvou.
2005 – 2010
6 ročníkov Medzinárodných majstrovstiev Colnej správy SR
Medzinárodné podujatie zorganizované v rámci tradičného MMM.
2006 - 2010
5 ročníkov Juniorskej štafety
Organizuje sa na počesť významných bežeckých osobností z histórie MMM:
• Juan Carlos Zabala
• Desiree Leriche
• Pavel Kantorek
• Waldemar Cierpinski
• Christa Vahlensiecková
• Abebe Bikila – v roku 2011
Na trati MMM bežia študenti stredných škôl z Košického kraja maratón štafetovým spôsobom 42 x 1
km.
2007 - 2010
Majstrovstvá Policajného zboru SR
Celoslovenské podujatia organizované v rámci Medzinárodného maratónu mieru pre príslušníkov
Policajného zboru a pracovníkov Colnej správy.
2007 - 2010
Atletika hrou
Podujatie ponúka deťom košických základných škôl športové vzrušenie, nové zaujímavé disciplíny
a rozmanité pohybové úlohy, ktoré vykonávajú ako členovia družstva na rôznych stanovištiach.

Zájazdy na maratónske podujatia
1991
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Viedeň
Bratislava
Frankfurt
Viedeň
Bratislava
Turín
Enschede
Londýn
Boston – 100. ročník (v spolupráci s agentúrou Progress Promotion),
Mníchov
Paríž
Monako
Praha,
New York – 30. ročník (v spolupráci s agentúrou Progress Promotion)
Praha
Rím
Praha
Rotterdam,
Praha
Zurich,
Praha
Praha
Linz,
Praha
Praha,
Štokholm
Debrecín,
Praha
Krakov,
Praha
Praha

Prezentácie Maratónskeho klubu a MMM
2002
2003
2004
2005
2006

Berlín
Praha
Štokholm
Rotterdam
Wroclaw
Praha
Zurich
Praha
Wroclaw
Praha
Bratislava
Linz
Praha
Brugges
Enschede

2007

2008

2009
2010

Bratislava
Linz
Debrecín
Štokholm
Wroclaw
Enschede
Bratislava
Linz
Praha
Debrecín
Bratislava
Krakov
Praha
Bratislava
Krakov
Enschede
Praha

Ocenenia Maratónskeho klubu
1994
1997

-

1999
2000
2004
2005

-

2008

-

2009

-

Cena primátora mesta Košice
Poďakovanie Slovenského atletického zväzu za úspešné zorganizovanie 6. IAAF / VSŽ
majstrovstiev sveta v polmaratóne
Ďakovný list Slovenského atletického zväzu pri príležitosti 100. výročia organizovanej
atletiky na Slovensku
Klub Fair Play pri Slovenskom olympijskom výbore udelil Cenu Fair Play za rok 1996
členom MK, bežcom Vincentovi Jendželovskému a Jánovi Mičkovi
Cena mesta Košice
Najúspešnejšie športové podujatie 20. storočia vo Východoslovenskom regióne SZTK
Cena Košického samosprávneho kraja
Hlavná cena Slovenského olympijského výboru za propagáciu myšlienok Fair Play Dr.
Štefanovi Daňovi, prezidentovi Maratónskeho klubu
Bronzové kruhy SOV - Slovenský olympijský výbor udelil Dr. Štefanovi Daňovi,
prezidentovi MK za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu.
Certifikát pre MMM – Sedem divov Košíc

Charita

1996 – 1998
Výťažok zo štartovného na minimaratón venovaný na nákup materiálu a pomôcok pre zrakovo
postihnutých žiakov na ZŠ Gemerská 2, Košice
2003
Odovzdanie mechanického písacieho stroja pre nevidiacich „Tatrapoint“ na písanie v Braillovom
písme pre zrakovo postihnutých žiakov na ZŠ Gemerská 2, Košice. Finančné prostriedky daroval
uvedenej škole Dr. Štefan Daňo, prezident Maratónskeho klubu, ktorý venoval celú svoju finančnú
odmenu za udelenie Ceny mesta Košice 2002 a na celú sumu vo výške 15.050,- Sk prispel zo svojich
prostriedkov.
2007 – 2010
Vymeň cigaretu za jablko
Charitatívna akcia zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o výhodách zdravého životného štýlu,
pohybu a športových aktivít.
Finančná čiastka 1% zo štartovného MMM každoročne venovaná Lige proti rakovine, pobočke
v Košiciach na zakúpenie pomôcok a vybavenia Centra pomoci LPR na Paulínyho 63 v Košiciach
2010
Spolupráca pri organizovaní Priateľského spomienkového behu pre športovcov s mentálnym
postihnutím v centre Košíc.

