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THE RUN SLOVAKIA predstavuje 
partnerov pre 1. ročník najdlhšieho 
štafetového behu na Slovensku! 
 
Prvý ročník štafetového behu The Run Slovakia sa aj vďaka výraznej podpore našich partnerov bude konať 
v termíne od 2. až 4. júna 2017. Viac ako 530 km dlhú trasu z východu na západ budú bežci zdolávať cez 
najkrajšie prírodné a historické kúty Slovenska.  
 
„Veľmi nás teší, že aj tento rok sa stretneme v Košiciach na štarte nášho najdlhšieho štafetového behu The Run 
Slovakia. Našim primárnym cieľom je prepojiť východ a západ našej krajiny, spoznať krásy Slovenska na 
vlastných nohách, ponúknuť ľuďom skvelý športový zážitok, ale aj možnosť prekonať samého seba a štafetovo 
odbehnúť maratón. Snažíme sa, aby The Run Slovakia predstavoval garanciu kvality pre všetkých zúčastnených“, 
hovorí organizátor projektu Dušan Tarčák a dodáva: „sme veľmi radi, že aj vďaka podpore našich partnerov budú 
môcť bežci opäť prebehnúť najkrajšími kútmi Slovenka a zdolať jedinečnú trať z východu na západ našej krajiny“.  
 

 
HLAVNÍ PARTNERI 

 
x-bionic® sphere–unikátny multifunkčný komplex ponúka ideálne zázemie pre profesionálnych športovcov 

a tímy, športových nadšencov, rodiny, ako aj milovníkov zdravého životného štýlu a wellnessu. 
 
PIXWELL–ponúka služby v oblasti mobilných aplikácií & softvérových riešení-vývoj webových aplikácií, 

informačných systémov a systémov na správu obsahu so špecifickými funkciami podľa požiadaviek a potrieb 
klienta s dôrazom na jednoduchosť používania. 
 

Volvo–Švédsky výrobca prémiových automobilov známych svojou bezpečnosťou a technologickými inováciami. 
Každý automobil, každá technológia a každý dizajn je výsledkom jasnej vízie: vytvárať automobily tak, aby 
maximálne zohľadňovali všetky potreby vodičov a pasažierov. 
 
 

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER 
 

RTVS, Rádio Slovensko–za výraznú redakčnú podporu patrí veľká vďaka  programovej službe RTVS, Rádiu 

Slovensko. Rádio Slovensko denne prináša aktuálne spravodajstvo, nepretržité informácie o doprave a počasí, 
množstvo publicistických programov, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, priame prenosy zo športových a iných 
spoločenských podujatí. Rádio Slovensko je druhým najpočúvanejším slovenským rádiom a pravidelne ho 
počúva až 1,3 milióna poslucháčov. 

 
PARTNERI 

 
Red Bull–úspešná firma s jedinečnou plechovkou, ktorá vytvorila úplne novú kategóriu produktov – energetické 

nápoje. Red Bull dával od prvého dňa krídla ľudom i nápadom a vytvoril mnoho medzníkov v športe i kultúre. 
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Mofit–centrum „Funkčného a klasického silového tréningu“, ktoré je zamerané na 

zvyšovanie vytrvalostnej a silovej výkonnosti a dosiahnutie svalovej rovnováhy ako vo 
vrcholovom tak aj v amatérskom športe. 
 
Ingsteel–je moderná dynamicky sa rozvíjajúca  stavebná spoločnosť. Základnou 

stratégiou je klientom ponúkať komplexné služby od poradenstva pri príprave 
investičných zámerov, cez moderné projektové riešenia až po realizáciu stavieb na 
"kľúč". 
 
PEPCO–medzinárodná sieť rodinných predajní, ktorá ponúka svojim zákazníkom vkusné a štýlové doplnky pre 
útulný domov, pohodlné oblečenie pre celú rodinu – s dôrazom na detskú módu, hračky a vrátane aktuálneho 
sezónneho tovaru.  
To všetko za najvýhodnejšie ceny a v priateľskej atmosfére, vo viac ako tisíc predajniach po celej Európe. 
 
dm drogerie markt–patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy s drogériovým tovarom. 

Ponúka rozsiahly sortiment v oblasti krásy, wellnessu, starostlivosti o deti, domácnosti, fotoslužieb, sezónnych 
výrobkov, zdravia, výživy či produktov pre zvieratá. 
 
DoubleTree by Hilton™ Košice–je prvým hotelom siete Hilton na Slovensku. Vďaka výnimočnej polohe 
priamo v centre Košíc, modernému dizajnu a vysokým štandardom medzinárodnej siete Hilton je vynikajúcou 
voľbou pre usporiadanie kongresu, firemného školenia alebo akejkoľvek súkromnej oslavy, svadby či plesu.  
 
Mitická–Prírodná minerálna voda s vyváženým pomerom vápnika a horčíka a nízkym obsahom sodíka. Mierna 
mineralizácia prameňa MP1, z ktorého čerpáme minerálnu vodu Mitickú je optimálna na každodenné dopĺňanie 
tekutín. 
 
Obehnisvet.sk–cestovná kancelária, ktorá organizuje bežecké podujatie po celom svete.  

 
Kompava–slovenský výrobca výživových doplnkov a športovej výživy. Základným princípom pri príprave, vývoji 
výživových doplnkov, vo výrobe je uspokojiť zákazníkov či už športovcov, priaznivcov wellness a zdravého 
životného štýlu ako aj bežných ľudí, ktorí preferujú zdravý životný štýl. 
 
Brandy–zabezpečuje služby v oblasti reklamy, designu a produkcie. 

 
Agentúra EVKA–poskytuje plný rozsah služieb spojených s výstavníctvom - od návrhu dizajnu, 
naprojektovania, realizácie, dopravy až po výrobu grafiky a dodávku audiovizuálnej  techniky. 
 
Law Firm–mladá a dynamicky rozvíjajúca sa slovenská advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, ktorá 

v sebe úspešne spája klasické hodnoty práva s transformáciou Slovenskej republiky, resp. jej právneho systému 
na európsky typ právnej kultúry. 
 
Talajka–ponúka kompletné dopravné značenie na pozemných komunikáciách , trvalé dopravné značenie pre 

dokončenie a skolaudovanie stavieb ako aj dopravné značenie na komunikáciách a parkoviskách priamo v areáli 
firmy.  
 
Bittner–poskytuje expresné reprografické a tlačiarenské služby s nadštandardným prístupom k zákazníkovi. 

Prináša veľkoformátovú a maloformátovú digitálnu tlač na špičkových tlačiarenských zariadeniach, v expresnom 
čase, za prijateľnú cenu a s dôrazom na kvalitu. 
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Bigmedia–špecialisti v oblasti riešenia atypických reklamných kampaní na kľúč 

poskytuje služby v oblasti reklamy. Na prenájom ponúkam nosiče, ktoré sa nachádzajú 
v uliciach miest, na budovách i pri cestách, ako aj širokú ponuku mobilných nosičov, 
ktoré sa nachádzajú v exteriéri alebo interiéri dopravných prostriedkov.  
 
Dobré jablká–to najlepšie ovocie dopestované hlavne špičkovými slovenskými 

pestovateľmi, členmi ovocinárskeho družstva Bonum.  
 
KIKU®–azda najsladšie jablko, aké ste kedy jedli. V podobe prírodného cukru dokáže nakumulovať až o cca 

40% viac slnečnej energie, ako ostatné odrody.  
 
 

Hells Bells Nomads Club - slovenská mobilná aplikácia HBC pomáha a spája všetkých ľudí, ktorým sa 
rozbúcha srdce vždy, keď počujú burácanie pekelných zvonov silných mašín. Motorka vám dáva 
neopakovateľný pocit slobody a voľnosti. Hovorí sa, že imidžové autá si kupujeme aby sme sa niekým stali a 
motorky preto kým sme.. www.hellsbells.club. 
 
Beh.sk–bežecký portál, ktorý prináša vždy aktuálne informácie o bežeckých aktivitách na Slovensku aj 
v zahraničí.  
 
Predpredaj.sk–prináša vám tie najlepšie hudobné, kultúrne a športové zážitky na Slovensku. Vaše vstupenky 
si u nás kúpite rýchlo a jednoducho z pohodlia vášho domova. 
 
Tento unikátny projekt môžeme zorganizovať aj vďaka podpore Mesta Košice, Visit Košice, Mesta Bratislava 
a Obce Teplička nad Váhom.  
 
Hymnou 1. Ročníka The Run Slovakia je pieseň Beh od skvelej slovenskej kapely Korben Dallas. 
 
Podporujeme celoročnú zbierku Hodina Deťom zameranú na podporu projektov pomáhajúcim deťom a 
mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepájajú tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a 
chcú poskytnúť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hellsbells.club/
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Názov podujatia : THE RUN SLOVAKIA 2017 
Druh podujatia: štafetový beh 
Štart: Košice 
Cieľ: Bratislava 
Termín podujatia: 2.- 4.6.2017 
Oficialne video THE RUN SLOVAKIA 2016 
Reklamný spot THE RUN SLOVAKIA 2017 
 
Kontakt pre médiá: 
Jana Janičová 
Tel. +421 907 823 990 
E mail: jana.janicova@therun.sk 
www.therun.sk  
www.facebook.com/THERUNSLOVAKIA 

https://www.youtube.com/watch?v=h7j7wohkDiQ
https://youtu.be/pLikV2V3QCk
mailto:jana.janicova@therun.sk
http://www.therun.sk/
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