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BRATISLAVA OPÄŤ V POHYBE, NA ČSOB MARATHON SA CHYSTÁ VYŠE 10 000 BEŽCOV
„Keď mi pred dvoma dňami pípla esemeska, že počet prihlásených prekročil desaťtisícovú
hranicu, veľmi som sa potešil. Je to dôkaz, že ľudia veria tomu, čo robíme, a ako to robíme,“
prezradil na štvrtkovej tlačovej besede riaditeľ 14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon Jozef
Pukalovič.
Na bratislavský bežecký víkend 6. a 7. apríla sa chystá opäť obrovská masa bežcov: k 21. marcu
ich bolo zaregistrovaných 10 336 z 56 krajín! Na kráľovský maratón sa zatiaľ prihlásilo 1071
vytrvalcov, na polmaratón 3094, s 10-kilometrovou traťou sa mieni popasovať 1411 bežcov
a s minimaratónom na 4,2 km 1026. Už teraz je vypredaná štafeta na polmaratónskej trati
(500 tímov), štafiet na maratónskej trati je prihlásených 412. „Veľký záujem je o detské behy,
čo ma teší dvojnásobne. Z 1500 miest je vypredaných už 1189,“ zdôraznil Jozef Pukalovič.
Bratislavský mestský maratón – ČSOB Bratislava Marathon 2019 zažije prvý raz vo funkcii
primátora Matúš Vallo. Aj on sa so svojimi najbližšími spolupracovníkmi chystá aktívne zapojiť
do diania. „Pobežím posledný úsek polmaratónskej štafety. Štyri kilometre, ktoré ma čakajú,
neznejú hrozivo. Pripravujem sa súčasne na tieto preteky a na hokejový duel, ktorý
odohrám dva týždne po bratislavskom maratóne. Musím si však ešte kúpiť nové tenisky na
behanie,“ vravel s úsmevom Matúš Vallo.
Šéf radnice zdôraznil, že Bratislava musí byť mesto podporujúce zdravý životný štýl svojich
občanov. „Ponuka možností športového vyžitia je dôležitá, aj tento faktor má vplyv na to,
aby sa Bratislavčania cítili vo svojom meste komfortne. Verím, že 14. ročník tohto úžasného
podujatia prinesie do ulíc pozitívnu energiu a kopec adrenalínu,“ nádejal sa Matúš Vallo.
Už 12. rok za sebou je generálnym partnerom bratislavského mestského maratónu ČSOB. „Týmto
podujatím doslova žijeme. Po minuloročnej polmaratónskej štafete pobežím teraz s kolegami
z predstavenstva celú maratónsku štafetu a teší ma aj to, že desiatky kolegov sa zapoja do podujatia
ako dobrovoľníci,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.
Športovať bude aj 1400 ďalších zamestnancov ČSOB spolu s príbuznými.
„Teší ma i ďalšia vec. Vďaka našej dlhodobej spolupráci s bratislavským maratónom a pozitívnymi
skúsenosťami s touto formou podpory, sa táto myšlienka ujala aj v ďalších krajinách, kde pôsobí
naša materská spoločnosti KBC. A naši kolegovia z Írska sa stali generálnym partnerom maratónu
v Dubline,“ doplnil Daniel Kollár.

Bratislavský mestský maratón – ČSOB Bratislava Marathon podporí i Slovenský olympijský
a športový výbor (SOŠV). „Podujatie má jedinečnú atmosféru. Keďže bývam neďaleko štartu,

vždy si ju naplno vychutnávam. Vidieť mládež plnú očakávaní na štarte detských behov je
neopakovateľný zážitok. SOŠV rád podporí športové akcie podobného typu,“ skonštatoval
prezident SOŠV Anton Siekel.
Štrnásty ročník ČSOB Bratislava Marathon sa pobeží na takmer identickej trati ako minulý rok.
„Zhoduje sa približne na 98 percent. Drobné úpravy sme museli urobiť najmä v súvislosti
s výstavbou autobusovej stanice na Mlynských nivách,“ informoval šéf podujatia Jozef
Pukalovič.
Novinkou je štart o hodinu skôr ako v predošlých ročníkoch, bežci vybehnú v nedeľu 7. apríla
na trať polmaratónu a maratónu už o 9.00 h. „Urobili sme tak preto, aby sme zmiernili
dopady na dopravné obmedzenia počas pretekov. V tomto skoršom čase premávka ešte nie
je taká hustá. Takisto je začiatok o deviatej výhodnejší v tom, že zvyšujúca sa teplota počas
dňa nebude najmä pre maratóncov taká dramatická,“ objasnil Peter Pukalovič.
ČSOB Bratislava Marathon bude už piaty raz aj dejiskom slovenského polmaratónskeho
šampionátu. O tituly sa bojovalo predtým v rokoch 2009, 2010, 2014 a 2016. „Na štarte by
mala byť celá slovenská špička vrátane nášho najlepšieho vytrvalca Tibora Sahajdu, ktorý si
nedávno v Ríme zlepšil osobný rekord na 1:05:22 h a obhajuje titul. Pobeží aj minuloročná
majsterka Slovenska Veronika Zrastáková, ktorej bude robiť vodiča jej kouč, bývalý
olympionik a v minulosti aj športový riaditeľ nášho maratónu Marcel Matanin,“ informoval
Jozef Pukalovič.
Bratislavský magistrát a mestské spoločnosti rok čo rok významne podporujú ČSOB Bratislava
Marathon. Napríklad Bratislavská kultúrna a informačná služba (BKIS) v spolupráci
s organizátormi z agentúry BE COOL pripravila tentoraz 14 hudobných pódií popri trati.
„Bežcom budú hrať do rytmu rôzne zoskupenia – od obyčajného verklikára až po dídžejov
a hudobné skupiny. Takéto pódiá sú vo svete počas maratónov štandard,“ pripomenul šéf
BKIS Vladimír Grežo.
Do príprav 14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon-u sa zapojí už tradične aj mestská polícia,
takisto aj spoločnosť OLO, a. s., a Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava
Tourist Board (BTB). „V spolupráci s nimi sme na nedeľu 24. marca nachystali Plogging Run,
ktorý sa organizuje už v mnohých krajinách. Jeho podstata spočíva v tom, že počas behu
vyčistíme bežecké trasy od odpadkov. Zraz je o 10.00 na Tyršovom nábreží,“ vysvetľoval
výkonný riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon 2019 Peter Pukalovič. „Takisto priamo počas
pretekov nám OLO poskytne 10 špeciálnych kontajnerov, do ktorých budú môcť bežci
priamo odhadzovať použité plastové fľaše.“
Nakoľko má cez maratónsky víkend hlavné mesto navštíviť množstvo turistov a návštevníkov až z 56
krajín, všetky potrebné informácie budú mať k dispozícii na oficiálnej destinačnej stránke Bratislavy na
www.visitbratislava.com .

BRATISLAVSKÝ MESTSKÝ MARATÓN – HISTÓRIA
VÍŤAZI MARATÓNU
2. 4. 2006: Bogdan Dziuba (Poľ.) 2:33:08 - Andrea Bérešová (SR) 3:10:43
1. 4. 2007: Artur Blasinski (Poľ.) 2:25:09 - Dana Janečková (SR) 2:56:22
30. 3. 2008: Vasil Remščuk (Ukr.) 2:19:42 - Katalin Farkasová (Maď.) 2:56:29
29. 3. 2009: Alexej Hauryčenko (Biel.) 2:21:40 - Judit Földingová-Nagyová (Maď.) 2:50:21
28. 3. 2010: Edwin Kibowen (Keňa) 2:27:39 - Lilian Koechová (Keňa) 2:51:16
27. 3. 2011: Ashenafi Erkolo (Et.) 2:22:09 - Lilian Koechová (Keňa) 2:45:30
1. 4. 2012: Micah Samoei (Keňa) 2:21:09 - Lucy Wambuiová-Murigiová (Keňa) 2:42:41
24. 3. 2013: Isaac Chesiny (Keňa) 2:18:33 - Lilian Koechová (Keňa) 2:51:42
6. 4. 2014: Joel Mwangi (Keňa) 2:18:22 - Alice Kiborová (Keňa) 2:42:55
29. 3. 2015: Hosea Tuei (Keňa) 2:17:18 - Hellen Kimutaiová (Keňa) 2:35:35
3. 4. 2016: Jiří Čípa (ČR) 2:27:41 - Zsófia Bódiová (Maď.) 3:12:39
2. 4. 2017: Jozef Urban (SR) 2:29:44 - Michaela Mertová (ČR) 2:51:49
8. 4. 2018: Jiří Čípa (ČR) 2:22:16 - Kristína Néč-Lapinová (SR) 2:58:41
POČET BEŽCOV NA ČSOB BRATISLAVA MARATHON (2006 – 2019)
2006: 760
2007: 1057
2008: 1668
2009: 2246
2010: 3653
2011: 5723
2012: 6693
2013: 7530
2014: 8036 (prihlásených 8834)
2015: 9284 (prihlásených 10 360)
2016: prihlásených 11 453
2017: prihlásených 11 756
2018: 11 823 (prihlásených 13 071)
2019: prihlásených 10 336 (k 21. 3.)
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