
 
Beh nočnou Šaľou II 

Dátum  20.9.2014 

Miesto Šaľa 

Organizátor OZ advice 

Spoluorganizátori Mesto Šaľa 

Stručný popis Druhý ročník „Behu nočnou Šaľou“ nadväzuje na mimoriadne 
úspešný prvý ročník, ktorého sa zúčastnilo viac ako 330 bežcov, 
ktorých povzbudzovali stovky divákov popri trati a v cieli. Vzhľadom 
na úspech podujatia, sme sa rozhodli pokračovať v jeho organizácii 
a vytvoriť z neho každoročnú tradíciu. 

Beh sa orientuje na amatérskych aj skúsenejších bežcov, pričom dĺžka 
trase približne 7 kilometrov predstavuje vhodný kompromis. Cieľom je 
priniesť podujatie do centra mesta a tiež prebehnúť sídlisko vo Veči 
a takouto formou propagovať beh ako súčasť zdravého životného štýlu. 

Akcia bude mať aj charitatívny rozmer, časť registračného poplatku 
a zbierky bude v spolupráci s niektorou nadáciou použitá na pomoc a 
podporu niektorého z ich projektov.  

Vďaka prvému ročníku tejto akcie sa Šaľa dostala na bežeckú mapu 
Slovenska. Na spomínané bežecké podujatie voľne nadväzuje aj 
Vianočný beh mestom Šaľa, ktorý oživil program Vianočných trhov 
v meste. 

Náklady Celkové náklady cca 4000 eur 

Iné zdroje - registračný poplatok vo výšky 5 eur 

- podpora zo strany mesta a VÚC Nitra 

- vlastné zdroje 

- podpora od podnikateľských subjektov 

Spôsob podpory 1. generálny partner: (meno v názve behu), zvýraznený názov 
spoločnosti v oficiálnych materiáloch, štartovacie čísla vo farbách 
sponzora 

2. finančná podpora- pokrytie nákladov spojených s prenajatím 
časomeračskej techniky,  náklady spojené s registráciou a vytlačením 
štartovných čísiel, technické a organizačné zabezpečenie podujatia 

3. materiálna podpora- zabezpečenie občerstvenia, vecné ceny pre 
najúspešnejších bežcov, štartovný oblúk a podobne 

4. mediálny partneri 



Spôsob 
propagácie 

1. oficiálne materiály a plagáty 

2. Internetové stránky: www.sala.sk, http://www.behnocnousalou.sk 

3. facebookové stránky a skupiny, napríklad: mesto Šaľa, BezciSALA,  

4. médiá- regionálne médiá a regionálne spravodajstvá celoštátnych 
médií 

kontakt meszaros@advice.sk; peter.plenta@gmail.com  
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Mediálne výstupy a fotky z 1. ročníku  
 
www.behnocousalou.sk: http://www.behnocnousalou.sk/2013-11-25-09-47-21/aktuality.html  
 
www.nitra.sme.sk: http://nitra.sme.sk/c/6945542/salianske-preteky-vyhral-bratislavcan.html 
 
www.behame.sk: http://www.behame.sk/index.php?src=cestne-behy%2Fvydarena-premiera-
najlepsia-stovka-si-v-sali-vychutnala-aj-pivo  
 
www.salaonline.sk: http://www.salaonline.sk/sport/clanok/bezecky-boom-v-sali-pokracuje-
v-meste-sa-uskutocni-vianocny-beh 
 

 
 

 



 
 

 


