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ČSOB BRATISLAVA MARATHON BUDE POMÁHAŤ AJ V ROKU 2019
Prípravy na 14. ročník ČSOB Bratislava Marathon neprestávajú ani pred Vianocami. Organizátori majú
úspešne za sebou prvý diel zo zimných pretekov ČSOB Zimná Séria, ktorý sa konal 8. decembra
v novej lokalite, v Dúbravke. Ten naplno odštartoval aj celý kolotoč príprav, ktoré vyvrcholia
maratónskym sviatkom jari v prvom aprílovom týždni roku 2019. Pred Vianocami bola predstavená aj
časť ambasádorov jednotlivých disciplín ČSOB Bratislava Marathon 2019. Tí majú motivovať bežcov,
ako aj nebežcov, k prekonaniu samých seba a nájdeniu svojho vlastného víťaza, ktorého máme
v sebe. #NajdiVSebeVitaza je hlavným komunikačným posolstvom celého 14. ročníka bratislavského
maratónu.
Samozrejmosťou je aj charitatívny rozmer podujatia, o ktorom riaditeľ maratónu, Jozef Pukalovič,
povedal: „Pomoc tým, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako väčšina, je pre ČSOB Bratislava
Marathon už samozrejmosťou. Charitatívny rozmer podujatia je zastrešený pod názvom 43.
kilometer. Ide o viacero menších projektov, ktorými pomáhame znevýhodneným deťom, ale
aj dospelým. I tento rok sme v spolupráci s Kontom Bariéry vybrali štrnásť detičiek, ktorým ČSOB
prispeje na k ich životu nevyhnutné prístroje jedným eurom za každého jedného bežca na maratóne.
Veríme, že pomoc v niektorom z našich projektov osloví i ďalších partnerov, ale i samotných bežcov.
Koniec koncov nikdy nevieme, kedy sa v podobnej situácii môžeme ocitnúť my alebo naši najbližší.
V roku 2018 predstavovala celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov pre pomoc deťom
čiastku 26 500 €.“
Už pred sviatkami mali bežci možnosť mať svoje šťastné číslo na štartovom čísle. V rámci projektu
„POMÁHAM KÚPOU ČÍSLA“ prebiehala prvých 14 decembrových dní dražba štartových čísiel. Druhé
kolo zakúpenia si svojho obľúbeného čísla bude vo februári. Taktiež, ako v minulých rokoch, budú
mať vďaka ČSOB deti z detských domovov bezplatné štartovné. V roku 2018 túto možnosť využilo 48
detí.
Registrácia na 14. ČSOB Bratislava Marathon začala symbolicky 14. októbra 2018 a počet
prihlásených účastníkov čoskoro dosiahne dvojtisícovú hranicu. Registrácia za najvýhodnejšie
štartovné je možná do konca roka 2018 na http://bit.ly/RegBAM .
Nový rok 2019 začne Bratislava Marathon hneď na úvod januára druhými pretekmi z ČSOB Zimnej
Série 2018/2019. Bežci si svoju povianočnú kondičku vyskúšajú 12. januára v obľúbenej lesnej

lokalite Bratislavčanov – na Železnej studienke. Online registrácia prebieha na
bratislavamarathon.com. Tretí diel zimných pretekov sa uskutoční 9. februára 2019 v Petržalke
a záverečné finále ČSOB Zimnej Série bude už tradične v Eurovea 9. marca 2019.

ŠTASTNÉ A BEŽECKÉ
Bratislava Marathon Team úspešne dobehol na záver roka 2018 spoločne s 32 488 bežcami. Tí
spoločne zabehli viac ako 340 000 kilometrov, čím obehli zemeguľu neskutočných 8,5krát a hranice
Slovenska neuveriteľných 206krát.
Riaditeľ Bratislava Marathon Team Jozef Pukalovič dodáva: „Všetkým našim priaznivcom,
podporovateľom, partnerom a najmä samotným bežcom prajeme príjemné prežitie vianočných
sviatkov, úspešný vstup do nového roka, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.
Tešíme sa ako spolu rozbeháme SLOVENSKO aj v roku 2019.“

