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Tlačová správa, Košice, 24. jún 2021 
 
 
MÁME SEN – MÔCŤ SA UŽ SLOBODNE ROZHODNÚŤ 

S takýmto odhodlaním vstupovali organizátori MMM do roku 2021 a počas uplynulých 6 mesiacov 
urobili všetko preto, aby sa tento sen stal skutočnosťou. Obavy z nedostatočného záujmu alebo 
z rozpadu schémy overených partnerov či dodávateľov sa našťastie nepotvrdzujú. 

„Sme pripravení urobiť pre primeraný a bezpečný priebeh MMM maximum. Veríme, že ak 
aj bežcov bude o niečo menej než v rekordnom roku 2019, do Košíc s nadšením prídu 
a zahltia mesto tou príslovečnou energiou a vášňou, ktorá sa určite odrazí aj na podpore 
divákov a fanúšikov“, uvádza sa v spoločnom vyhlásení širokého tímu ľudí, zodpovedných 
za prípravu tohto športového sviatku. 
 

JEDENÁSŤ MARATÓNSKYCH MESIACOV 

Aktivity spojené so značkou MMM netrvajú ani deň, ani víkend, ale doslova 11 mesiacov. 
Na to, aby sa šport na Slovensku mohol robiť aspoň trocha efektívne a nie iba na kolene, 
potrebuje okrem primeranej materiálnej a finančnej kondície mať aj kvalifikovaných ľudí, ktorí 
zvládajú mnohé špecifické oblasti. 

Pokiaľ sa takéto tímy podarí zostaviť, je nevyhnutné tento potenciál využívať, aby nebolo potrebné 
opätovne stavať všetko akoby odznova a ľudí v tímoch neustále rekvalifikovať. Aj verejnosť si musí 
uvedomiť, že príprava takého veľkého projektu, akým MMM nesporne je, si vyžaduje prejsť postupne 
po stupienkoch príprav a zoceľovania počas celého roka. Aj preto seriál športových podujatí, ktoré 
patria pod strechu MMM vyzerá v roku 2021 takto: 

MMM Winter Challenge  (1. 2. – 21. 3. 2021) 
Women Friendly Marathon  (2. 6. – 29. 9. 2021) 
VSE City Run    (6. 6. – 20. 6. 2021) 
Košice City Duathlon   (10. 7. – 31. 7. 2021) 
Košice Peace Half Marathon  (29. 8. 2021) 
Velvet Run    (29. 8. 2021) 
Medzinárodný maratón mieru  (1. 10. – 3. 10. 2021) 
Miskolc – Košice Ultra Marathon (6. 11. 2021) 

  

http://go.sparkpostmail.com/f/a/kqcxKoH7tx8AdUQU9dHU5w%7E%7E/AAA-fAA%7E/RgRiquPuP0Q0aHR0cHM6Ly93d3cua29zaWNlbWFyYXRob24uY29tL21tbS13aW50ZXItY2hhbGxlbmdlL1cDc3BjQgpgwu5eyGBJOPVPUhJrb25pYXJAcHJvZ3Jlc3Muc2tYBAAAAAA%7E
http://go.sparkpostmail.com/f/a/UcglOiDHVMIkWIwg2jN1xA%7E%7E/AAA-fAA%7E/RgRiquPuP0Q3aHR0cHM6Ly93d3cua29zaWNlbWFyYXRob24uY29tL3dvbWVuLWZyaWVuZGx5LW1hcmF0aG9uL1cDc3BjQgpgwu5eyGBJOPVPUhJrb25pYXJAcHJvZ3Jlc3Muc2tYBAAAAAA%7E
http://go.sparkpostmail.com/f/a/IDN6dQCnQUZ1igFRmW52sA%7E%7E/AAA-fAA%7E/RgRiquPuP0QXaHR0cHM6Ly93d3cuY2l0eXJ1bi5zay9XA3NwY0IKYMLuXshgSTj1T1ISa29uaWFyQHByb2dyZXNzLnNrWAQAAAAA
http://go.sparkpostmail.com/f/a/hPVyviEJWpnOEExRenXGPg%7E%7E/AAA-fAA%7E/RgRiquPuP0QbaHR0cHM6Ly9rb3NpY2V0cmlhdGhsb24uc2svVwNzcGNCCmDC7l7IYEk49U9SEmtvbmlhckBwcm9ncmVzcy5za1gEAAAAAA%7E%7E
http://go.sparkpostmail.com/f/a/uqbpyiauO_ZvD8lvnWcrKA%7E%7E/AAA-fAA%7E/RgRiquPuP0QuaHR0cHM6Ly93d3cua29zaWNlbWFyYXRob24uY29tL3Byb3BvemljaWUta2htL1cDc3BjQgpgwu5eyGBJOPVPUhJrb25pYXJAcHJvZ3Jlc3Muc2tYBAAAAAA%7E
http://go.sparkpostmail.com/f/a/WC7cZBjcoPgXEWTpsa_S4Q%7E%7E/AAA-fAA%7E/RgRiquPuP0QVaHR0cHM6Ly92ZWx2ZXRydW4uc2svVwNzcGNCCmDC7l7IYEk49U9SEmtvbmlhckBwcm9ncmVzcy5za1gEAAAAAA%7E%7E
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BEH, KTORÝ MÁ DUŠU  

Jedno z najväčších športových charitatívnych podujatí 
na Slovensku, VSE City Run, uzavrelo svoj 13. ročník. 
Viac než 3 200 účastníkov sa tentokrát netradične, 
individuálne, v koncepte, ktorý bol poznačený 
doznievajúcou pandémiou, pustilo do zbierania 
kilometrov v prospech Linky dôvery Nezábudka. 

Cieľ bol ambiciózny. Za dva týždne zdolať spoločne 
400 000 kilometrov, a tak obrazne vybehať finančnú 
podporu potrebnú na mesačnú prevádzku tejto doslova 

nenahraditeľnej služby, prevádzkovanej Ligou za duševné zdravie. Podarilo sa. Kilometrov bolo 
v nedeľu 20. júna napokon 441 129 a každý, kto sa zapojil môže mať dobrý pocit, že aj jeho neúnavné 
kroky prispeli na dobrú vec. Prispeli k tomu, že Liga za duševné zdravie získala, na už zmienenú 
prevádzku Nezábudky, od Východoslovenskej energetiky finančný dar vo výške 16 500 Eur. 
 

KOŠICE PEACE HALF MARATHON 

Dlho očakávaná a odkladaná premiéra mestského 
polmaratónu MMM je nakoniec plánovaná na nedeľu 
29. augusta. Je modifikovaným pokračovaním 
16. ročníkov polmaratónu z Košíc do Sene, ktorý 
postupne narážal na dopravné a bezpečnostné 
obmedzenia v rušnej premávke k našim južným 
hraniciam. 
 
Pri tejto premiére môžeme očakávať účasť približne tisíc 

bežcov a okrem samotného Polmaratónu sa bude súťažiť i na tzv. Štvrťke (10,5 km) a taktiež 
v Minimaratóne (4,2 km). Časť trate využíva ulice jesenného MMM, časť vedie novými lokalitami 
ako sú ulice Boženy Němcovej, Vysokoškolská a Zimná. 
 
JESEŇ AKÚ SI BEŽECKÝ SVET NEPAMÄTÁ 
 
Pandémia Covid-19 otočila akoby všetko na hlavu a tak vyzerá i jesenný bežecký kalendár. V ukážke 
z neho sú zvýraznené tradičné podujatia konané každoročne v tejto časti sezóny, a vidíme aj tie, ktoré 
sem boli presunuté z jarných mesiacov: 
 
Bratislava 5. 9. (pôvodne jar) 
Viedeň  12. 9.  (pôvodne jar) 
Rím  19. 9. (pôvodne jar) 
Berlín  26. 9. 
Londýn  3. 10. (pôvodne jar) 
Košice  3. 10. 
Praha  10. 10. (pôvodne jar) 
Mníchov 10. 10. 
Boston  11. 10. (pôvodne jar) 

https://www.linkanezabudka.sk/
https://dusevnezdravie.sk/
https://www.vse.sk/
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MMM S PODPOROU NAJLEPŠIEHO TÍMU SVETA 

Ako už bolo oznámené, Medzinárodný maratón 
mieru uzatvoril dohodu o spolupráci s agentúrou 
Global Sports Communication. Tú založil v roku 1985 
dvojnásobný svetový rekordér v hodinovke a účastník 
olympijského finále v behu na 10 000 metrov 
Jos Hermens. Dnes je táto šport marketingová 
agentúra považovaná vo svojej branži za svetového 
lídra, o čom napokon najlepšie svedčia výsledky atlétov, 
ktorí ju reprezentujú. 

Top hviezdou posledných rokov je samozrejme svetový rekordér Eliud Kipchoge, ktorý nadväzuje 
na výsledky inej super star tímu GSC, na kariéru Haile Gebrselassieho. Z ďalších mien nemožno 
nespomenúť svetovú rekordérku na 10 000 metrov Sifan Hasan a svoje miesto v tíme má i Kenenisa 
Bekele, titulmi ovenčený bežec s osobným maratónskym rekordom 2:01:41. O kvalite a prestíži tímu 
GSC svedčí aj fakt, že jeho členovia získali na Majstrovstvách sveta v Dauhe v roku 2019 osem zlatých 
medailí a množstvo ďalších pódiových umiestnení, a to nielen v bežeckých disciplínach. 

Na prvé výsledky tejto spolupráce, ktorá je zameraná na koordináciu a výber vhodných atlétov pre 
štart v Košiciach, si počkáme do 3. októbra. Má to byť cesta vedúca k cieľu i naďalej udržiavať, v čoraz 
náročnejšej medzinárodnej konkurencii, vysokú športovú úroveň Medzinárodného maratónu mieru. 
 
PO STOPÁCH MARATÓNSKYCH LEGIEND 

Bikila. Týchto šesť písmen bude rezonovať 
v Košiciach v tomto roku ešte častejšie než 
v minulosti. Meno dvojnásobného olympijského víťaza 
v maratóne zaznie opakovane najmä v súvislosti so 60. 
výročím jeho štartu v Košiciach. Čo nové sa dá k tejto 
téme ešte povedať? Veríme, že dosť. Veríme, že jeho 
inšpiratívny príbeh zaujme študentov stredných 
škôl, ktorí pobežia práve v štafete nesúcej 
jeho meno. 

Organizátori sú v kontakte aj s poslednými žijúcimi súpermi Bikilu zo súbojov v roku 1961. 
Viacero športovcov prepojených na MMM je nositeľom Abebe Bikila Award, ktorú udeľuje 
maratón v New Yorku. A z ateliéru Arpáda Račka sa na svetlo dostáva opäť i autentická busta 
tohto legendárneho bežca, ktorá vznikla práve v súvislosti s jeho štartom v Košiciach. 

Rok 2021, venovaný Bikilovi, bude vskutku pestrý. 

– 

https://www.globalsportscommunication.nl/
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