
Projekt: BEŽECKÉ PODUJATIA 2016 V PETRŽALKE (Run Fe st Petržalka) 

Zápis pre pamäť zo stretnutia - 6.novembra 2015 

Prítomní: P. Janičina, J. Pukalovič, P. Sovič, R. Schnürmacher 

Riešené oblasti: 

1. Rámcový výber miesta a typu podujatí 
2. Organizácia podujatí 
3. Finančné nároky na podujatia 
4. Finančné zabezpečenie podujatí 

 
K bodu 1 
S návrhov boli vybrané  a dohodnuté tieto lokality: 

a) Sad J. Kráľa 
b) Veľký a Malý Draždiak 
c) Nám. Jána Pavla II 
d) Závodisko, finále 18.6,.2015 

K bodu 2 

Tézy a návrhy na obsah podujatí: 

- Podujatia budú prebiehať vždy v stredu 1.6.; 8.6.; 15.6. (od 16,00 – 19,00 hod) + 18.6.  
- Budú určené pre verejnosť bez preferencie trénovaných bežcov, rôzne typy behov 

a súčasťou budú aj súťaže pre deti (cyklistika, in-line,) 
- Súčasťou budú aj verejné prednášky na rôzne populárne témy (Ako začať behať, 

Pomoc kondičného trénera, Životospráva bežca, Ako schudnúť do plaviek,...) za účasti 
odborníkov 

- Čísla pre účastníkov – jednorázové 
- Bežecké pasy pre účastníkov + pečiatky na potvrdenie účasti na jednotlivých 

podujatiach a účasť na finále 18.6. 
- Potreba 15 – 20 dobrovoľníkov na pomoc pri organizácii 

 

MČ:  

- zabezpečí propagáciu podujatí (PN, web MČ, ZŠ v Petržalke) 

- zabezpečí zdravotníkov na podujatia  

- zabezpečí kontajnery na odpad a odvoz, vyčistenie areálu (VPS, OŽP) 

- rokovanie so Závodiskom o podujatí 18.6.2016 v rámci Galaprogramu Dni Petržalky 

- bude rokovať (Jednota dôchodcov, Denné centrá) v Petržalke o dobrovoľníkoch na podujatia 

- zabezpečí prerokovanie na komisii športu Miestneho zastupiteľstva MČ (ďalej KŠ) 

- zabezpečí rokovanie s o.z. Budúcnosť nádejí – cyklistika 

 

 



Be Cool: 

- zabezpečí organizáciu podujatí ako hlavný organizátor podujatí po stránke know-how 

- zabezpečí vypracovanie programu jednotlivých podujatí po organizačnej stránke 

- rozpracuje a navrhne finančný plán projektu – Zodp. Pukalovič, termín: do 31.dec. 2015 

- zúčastní sa v rámci svojich možností a skúseností materiálneho, personálneho a iného 
zabezpečenie projektu spolu s MČ a KŠ  

 

P. Sovič (člen komisie športu MZ): 

- zabezpečí prednášateľov a lektorov na navrhnuté a v pláne schválené prednášky pre 
verejnosť 

-  bude sa podieľať na príprave a organizácii projektu podľa dohody organizačného štábu 
a prenášať tématiku na KŠ 

 

 

Termín ďalšieho stretnutia – január 2016. 

 

 

V Bratislave 6.11.2015 

Spracoval: Schnürmacher 

 

 

 

 

 

 

 

 


