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Na košickom maratóne pobežíme v zelených tričkách 
 
 

BRATISLAVA – 30. 09. 2016: Viac ako 160 účastníkov 93. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 
(MMM) Košice 2016, ktorý sa uskutoční túto nedeľu (2. 10.), bude reprezentovať finančnú správu. 
Sily si zmerajú s tisíckami bežcov z 50 krajín v štyroch disciplínach - maratóne, polmaratóne, 
korčuľovaní i v štafetovom behu. Colníci spolu s daniarmi ani tento rok neporušia tradíciu, ktorú 
začala skupinka nadšencov bývalej colnej správy v roku 2004. 
 
V bežeckých tričkách zelenej farby, ktorá patrí medzi firemné, vybehne na trať najstaršieho európskeho 
mestského maratónu vyše 160 našich kolegov. Najpočetnejšia skupina sa zaradí medzi polmaratóncov 
(71), štafetových bežcov (48), ďalej korčuliarov (22) a máme i maratóncov (19). Z celkového počtu máme 
40 žien a medzi bežcami je až 50 takých, čo na košický bežecký sviatok pricestujú prvýkrát. Najstarší 
účastník má v občianskom preukaze rok narodenia 1949. 
 
Každoročne sa počet bežcov z finančnej správy zvyšuje, doteraz ich bolo „symbolických“ 777. Podľa 
vyhodnotenia tohtoročných štatistických sumárov to vyzerá tak, že na trati nedeľného košického maratónu 
bude každý stý bežec v našom drese, v polmaratóne každý 50-ty, obdobne každá 20-ta štafeta bude naša 
stavovská a pri korčuľovaní trend ešte vylepšíme na každého 15-teho pretekára, ktorý výhľadovo dobehne 
do cieľa so znakom finančnej správy na chrbte. Dokazuje to, že naši zamestnanci už tvoria nezanedbateľnú 
a neprehliadnuteľnú skupinu aktérov v širokom poli účastníkov MMM. 
 
V roku 2004 začalo tradíciu 8 colníkov (z toho dva zahraniční účastníci z ČR), v súčasnosti už oslavujeme 
XII. ročník Majstrovstiev finančnej správy v maratónskom behu. Na všetkých ročníkoch sa zúčastnil 
Miroslav Smetana (Colný úrad Prešov), ktorý nás vždy reprezentoval na maratónskej trati a má na konte 
viacnásobné stavovské víťazstvá v tejto disciplíne. Evidujeme však i pretekárov, ktorí si vyskúšali všetky 
disciplíny, aby nakoniec trvalo zakotvili v tábore maratónskych bežcov. 
 
Vďaka nášmu stavovskému podujatiu sa na košickom maratóne doteraz zúčastnilo aj 84 zahraničných 
kolegov. Najviac medzi nimi vyčnieva výkon Garyho Penningtona, reprezentujúceho britskú colnú správu, 
ktorý v rokoch 2012 i 2015 na trati polmaratónu dosiahol celkové 3. miesto medzi všetkými účastníkmi. 
V disciplíne korčuľovanie sme mali v minulosti takisto tretiu najlepšiu korčuliarku Martinu Gregorcovú z CÚ 
Banská Bystrica. Kolega Pavol Petro (CÚ Michalovce) bol medzi korčuliarmi raz štvrtý a raz piaty. 


