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„ZELENÝ“ 11. ROČNÍK TELEKOM NIGHT RUN UŽ O MESIAC
Zostáva presne mesiac, kedy sa vysvietené bratislavské uličky zaplnia bežcami populárneho Telekom Night
Run. Trasa, ktorou pobežia, nebude iba vysvietená, ale takisto plná rytmickej hudby, a to nie hocijakej. Viac
prezradil riaditeľ pretekov Peter Pukalovič: „V tomto roku zažije Bratislava počas nočného behu unikátnu
bubnovú show. Energiu bežcom dodajú v rôznom štýle na štyroch miestach popri trati a „vyhecujú“ ich aj
v cieľovej rovinke k tým najlepším výkonom.“
Mesiac do štartu je prihlásených už takmer 2000 bežcov. Registrácia na nočné preteky neustále prebieha na
stránkach bratislavamarathon.com alebo na predpredaj.sk.
Pri registrácii si bežci môžu objednať aj jedinečné tričko jedenásteho ročníka, ktoré je výnimočné svojím
materiálom a celým výrobným procesom. Preto ho aj organizátori pracovne nazvali „tričko s príbehom“.
Svoje sily spojili so slovenskou firmou Abraka, ktorá pri výrobe svojich produktov využíva recykláciu plastov.
Na jedno takéto bežecké tričko vysokej kvality sa zrecykluje až 10 plastových fliaš.
Eko koncept je znamením celého 11. Telekom Night Run 2019. Zodpovednosť za životné prostredie na seba
zobrali organizátori z Bratislava Marathon Team ako aj generálny partner pretekov Telekom. Peter
Pukalovič hovorí: „V rámci prípravy bežcov máme počas celého leta Telekom bežecké tréningy, ktoré sú
zadarmo a s kvalifikovaným trénerom. V rámci nich organizujeme dva špeciálne behy s názvom PLOGGING
RUN. Sú zamerané na zber odpadkov popri bežeckých trasách. V júni sme takto vyčistili Horský park
a v auguste 28.8. sa chystáme na trasu z Magio pláže cez hrádzu až po hraničný prechod Berg. Za výdatnej
pomoci Mesta Bratislava, Bratislava Tourist Board, spoločnosti OLO a hlavne našich uvedomelých bežcov sa
nám darí popri behu vyzberať množstvo odpadkov.“
Telekom zmenil filozofiu podujatia
Po „zelenej“ Magio pláži, ktorú v tomto roku Telekom zásadne prekopal do „eko“ štýlu, sa operátor
rozhodol výrazne eliminovať svoju uhlíkovú stopu aj na tomto obľúbenom podujatí. „Koncept sme zmenili
zásadne, nakoľko nechceme o tom iba rozprávať, ale hlavne ísť príkladom. Určite ste si všimli, že sme sa
zbavili akejkoľvek papierovej formy od registrácie, cez rôzne brožúry, až po výsledkové listiny. Všetko bude
zahrnuté v bežeckej aplikácii Telekom Night Run. Zároveň sme sa poriadne obuli aj do separovania odpadu,
napríklad na občerstvovacích staniciach na trati nenájdete plastové fľaše, ale už iba poháre
z recyklovateľného materiálu, sprievodné vozidlá sú výlučne elektrické, nerozdávame reklamné predmety,
ale ako darček ponúkame zelené jabĺčko na registrácii a denný dátový balíček zadarmo. Veríme, že týmito

novinkami potešíme všetkých účastníkov podujatia Telekom Night Run. Ak nám navyše pomôžu
s rešpektovaním všetkých zelených výziev, prispejeme tak spoločne k bežeckému podujatiu, ktoré bude
udržateľné a po ktorom neostanú v uliciach mesta kopy odpadkov“, dodala na záver Petra Hrnčiarová, Sr.
špecialista komunikácie Telekom.
Najlepším potvrdením týchto slov a ambícií je aj skutočnosť, že nad podujatím Telekom Night Run prevzal
záštitu minister životného prostredia SR pán László Sólymos.

BRATISLAVSKÝ NOČNÝ BEH VO FAKTOCH
2009 (5,5 km – 895 účastníkov)
MUŽI: 1. Juraj Vitko (MŠK Kysucké Nové Mesto) 17:54,1 min. ŽENY: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 19:55,6 min.
2010 (7,0 km – 2050 účastníkov)
MUŽI: 1. Juraj Vitko (MŠK Kysucké Nové Mesto) 21:36 min. ŽENY: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky/Asics Slovakia)
25:17 min.
2011 (9,0 km – 2526 účastníkov)
MUŽI: 1. Thomas Lokomwa (Keňa) 27:32 min. ŽENY: 1. Joyce Kiplimová (Keňa) 30:35 min.
2012 (9,0 km – 3159 účastníkov)
MUŽI: 1. Richard Varga (J&T Sport team Bratislava) 27:33 min. ŽENY: 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 32:28 min.
2013 (9,0 km – 3555 účastníkov)
MUŽI: 1. Imrich Magyar (Loko Trans Šurany/AC Nové Zámky) 28:48 min. ŽENY: 1. Petra Fašungová (SportDiag team
Senec/VŠC Dukla B. Bystrica) 32:04 min.
2014 (10,0 km – 3831 účastníkov)
MUŽI: 1. Imrich Magyar (BMSC Bratislava) 32:39 min. ŽENY: 1. Petra Fašungová (VŠC Dukla B. Bystrica) 36:10 min.
2015 (10,0 km – 4262 účastníkov)
MUŽI: 1. Juraj Vitko (MKŠS Kys. N. Mesto) 31:15 min. ŽENY: 1. Zuzana Durcová (TJ Spartak Myjava) 36:02 min.
2016 (10,0 km – 4418 účastníkov)
MUŽI: 1. Jozef Urban (TJ Obal servis Košice) 30:22 min. ŽENY: 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 38:39 min.
2017 (10,0 km – 4500 účastníkov)
MUŽI: 1. Jozef Urban 31:47 min. ŽENY: 1. Nikola Čorbová 37:28
2018 (10 km – 5041 účastníkov (4512 + 529 detský nočný beh)
MUŽI: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 30:18 min. ŽENY: 1. Veronika Zrastaková

