
ŽIADOSŤ

 

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných  prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja  podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

=======================================================================

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:

1.  Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

 

 

Opatrenie 1.1 - Medzinárodné podujatia

Názov projektu Pohár Slovenského krasu, v ang. verzii "Slovak Karst Cup"

Miesto realizácie - mesto /
obec

Krásnohorská Dlhá Lúka, Plešivec, Betliar

Okres Rožňava

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 20.5.2022

Koniec realizácie projektu 15.8.2022

Celkový rozpočet projektu v € 5 555,56 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

5 000,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 555,56 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Klub orientačného behu ATU Košice

Ulica Watsonova 4/A

PSČ 04001

Obec / mesto Košice

Okres Košice



Kraj Košický

Číslo telefónu 0915872938

Email akademik.ob@tuke.sk

Právna forma občianske združenie

IČO 51565153

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

NIE

Od kedy ste členom OOCR?

Štatutárny zástupca

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Ing. Jozef Pollák 0915872938 jozefpoll@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email jozefpoll@gmail.com

Meno a priezvisko Jozef Pollák

Číslo telefónu 0915872938

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

Popíšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných 
projektov za posledné 3 roky,
max. v rozsahu 1000 znakov.

Klub OB ATU Košice je dlhoročným organizátorom mnohých masových a
vrcholových domácich, ale aj medzinárodných podujatí v orientačnom behu
(ďalej iba OB). Okrem pretekov organizovaných v súlade s kalendárom
Slovenského zväzu orientačných športov, klub každý rok organizuje viacero
podujatí v OB, ale aj v hladkom behu, zameraných na masový rozvoj a účasť
širokej verejnosti (Košický trojkráľový beh, Jarný kros pod hradom, ap).
Najväčším podujatím, každoročne klubom organizovaným od roku 2002, je
Pohár Slovenského krasu s účasťou do 900 pretekárov z cca 20 krajín sveta
(v r.2019 rekord 28 krajín). V r.2021 bolo podujatie podporené dotáciou z
programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2021 v
podprograme COVID 19.
Počas pandémie boli mnohé športové podujatia zrušené a športovanie bolo
obmedzené. Aj napriek tomu Klub OB nezaháľal a ponúkol širokej verejnosti
projekt s názvom Pohybom si ma nájdi, ktorý stále prebieha. Ide skôr o
rekreačno - zábavnú verziu orientačného behu, ktorej cieľom je vytiahnuť
mládež ale aj dospelých do prírody. Viac o projekte na FB.
Dôkazom schopností a skúseností členov Klubu OB ATU KE organizovať
významné športové podujatia s medzinárodnou účasťou bolo pridelenie
organizácie prestížneho podujatia v OB-Veteránskych majstrovstiev sveta
(ďalej iba angl. skratka WMOC), ktoré sa malo konať v roku 2020. Pohár
Slovenského krasu 2020 mal byť sprievodnou akciou WMOC. Očakávalo sa,
že na obidvoch podujatiach sa zúčastní spolu viac ako 4,5 tisíc účastníkov z
celého sveta. Po vypuknutí celosvetovej pandémie bola organizácia WMOC
presunutá na rok 2023.



POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 1.Celkovým cieľom projektu je rozvoj a propagácia orientačného behu ako
športu vhodného pre telesné aktivity detí, mládeže, dospelých, ale aj
seniorov vo vyššom veku. Rovnako významným cieľom je propagácia nášho
regiónu a podpora cestovného ruchu.
Orientačný beh je moderným druhom športu, ktorý v sebe spája počas
športového výkonu zvyšovanie fyzických a intelektuálnych schopností
človeka. Navracia ľudí k prírode, prispieva k ochrane životného prostredia a
k uplatňovaniu zdravého životného štýlu obyvateľstva.
Pretekov v orientačnom behu sa na rekreačnej úrovni pravidelne zúčastňujú
všetky skupiny obyvateľstva bez rozdielu veku a pohlavia. Mnohí z
orientačných bežcov začali svoju pretekársku činnosť už v detstve a venujú
sa tomuto športu dodnes aj keď sú už v dôchodkovom veku. Ale aj naopak,
mnohí sa začali orientačnému behu venovať v pokročilom veku a priviedli k
tomuto športu svoje deti, či vnúčatá. Nie je ničím výnimočným, ak na
jednom podujatí preteká aj viac generácií jednej rodiny, samozrejme, každý
vo svojej vekovej kategórii (kategórie sú vytvorené od 10 do 80 rokov, v
mnohých krajinách až do 90-95 rokov). Vďaka vykonávaniu orientačných
športov dochádza k upevňovaniu zdravia, utužovaniu priateľstva, k
pozitívnemu vzťahu k prírode a k jej ochrane a tiež k cestovaniu a
spoznávaniu nových prírodných a kultúrnych klenotov.

2. Slovenský zväz orientačných športov (ďalej iba SZOŠ):
-prostredníctvom informačného systému SZOŠ sú zverejňované informácie o
podujatí (propozície, pokyny, štartovné listiny, výsledky)a uskutočňuje sa
zber prihlášok
Obec Krásnohorská Dlhá Lúka–centrum podujatia
Penzión Jozefína KDL-poskytnutie priestoru pre prezentáciu
Obec Plešivec–obec bude súčinná a nápomocná pri úprave príjazdovej cesty
na Plešiveckú planinu
Obec Betliar–obec bude súčinná poskytnutím futbalového ihriska pre cieľ pri
pretekoch v betliarskom parku
Slov.nár.múzeum Betliar-poskytnutie parku pre preteky
TU Košice-súčasťou PSK bude 59.ročník Pohára rektora TU
Infocentrum Rožňava-lokálny propagátor akcie

3. Tri etapy Pohára Slovenského krasu 2022 sa uskutočnia na Plešiveckej
planine, jedna etapa v Betliari. Plešivecká planina je planina s typickým
krasovým reliéfom s množstvom závrtov, škráp, rôznych skalných útvarov,
jaskýň, priepastí a tiež s typickou krasovou vegetáciou.
Takéto terény sú pre orientačných bežcov z celého sveta vyhľadávanou
oblasťou, kde nachádzajú ideálne podmienky na realizáciu svojho koníčka.
Kvôli spestreniu a zatraktívneniu podujatia sú do programu zaradené
preteky v orientačnom šprinte (3.etapa) v betliarskom parku (národná
kultúrna pamiatka), v ktorom sa nachádza jedna z najznámejších kultúrnych
pamiatok Gemera "ikonický" kaštieľ.
Región Gemera je bohatý na kultúrne a prírodné krásy a mnohí účastníci z
celej Európy po pretekoch využívajú príležitosť pre ich návštevu. Aj preto sa
organizátori snažia každoročne podujatie organizovať v rôznych lokalitách
Slovenského krasu a v jeho blízkom okolí, aby účastníci mali príležitosť
navštíviť čo najviac zaujímavých miest.

4. Organizácia podujatia bude mať pozitívny dopad pre poskytovateľov
ubytovacích, stravovacích a tiež iných služieb cestovného ruchu v regióne.
Pri predpokladanej účasti 800 pretekárov môžeme uvažovať minimálne 800
x 4 osobonoci v priľahlých ubytovacích zariadeniach. Je predpoklad, že
viacerí účastníci strávia v regióne dlhší čas a strávia ho aj so
sprevádzajúcimi osobami, čím sa počet osobonocí zvyšuje. Približne rovnaký
je aj počet každodenných užívateľov stravovacích služieb. Okrem využitia
týchto služieb mnohí účastníci navštívia viaceré z atraktívnych zaujímavostí



regiónu.

5. V rámci propagácie podujatia budú organizátori propagovať prírodné a
kultúrne bohatstvo regiónu a Košického kraja prostredníctvom bulletinov a
taktiež prostredníctvom sociálnych sietí. Spojením športu a návštevy týchto
zaujímavostí regiónu sa potencionálnym záujemcom ponúknu možnosti na
zážitkové strávenie aktívnej letnej dovolenky.

6. Termín konania 28.-31.7.2022

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Počas 18-ročnej histórie sa PSK stal známym a vyhľadávaným podujatím pre
orientačných bežcov z celej Európy, ba dokonca sveta. Popularita podujatia
je daná predovšetkým charakterom terénu, v ktorom sa koná. Atraktívne
krasové terény tvorené závrtmi (veľké terénne jamy), škrapami,
priepasťami, kamennými zrázmi a typickou krasovou vegetáciou, sa výrazne
líšia od bežného kontinentálneho terénu. Zvládnutie orientácie v takomto
teréne, je pre pre bežcov s mapou a buzolou výzvou, ktorú s potešením
mnohí vyhľadávajú a prijímajú. Podobný charakter terénu v rozsahu ako u
nás, sa v Európe vyskytuje len v Slovinsku a Chorvátsku.
Podujatia sa každoročne zúčastňuje 600-900 pretekárov z mnohých krajín
Európy. Zatiaľ najvyššie zastúpenie krajín bolo v roku 2019, keď sa na štart
postavili pretekári z 28 krajín, pričom zastúpenie mali aj mimoeurópske
krajiny, napr. Nový Zéland či Austrália.
Všeobecne platí, že z celkového počtu účastníkov tvoria zahraniční účastníci
2/3 štartovného poľa. Výnimkou bol rok 2021, keď účasť zo zahraničia bola
ovplyvnená protipandemickými opatreniami.

CIEĽOVÉ SKUPINY Podujatie je zamerané na účasť čo najširšej verejnosti, ktorá má záujem
zapojiť sa do pohybových aktivít v prírode. Organizátori každý rok
pripravujú pre účastníkov trate rôznej náročnosti a podľa veku - od úplných
začiatočníkov, až po výkonnostných športovcov. Na štarte sa často spolu
objavujú 10-12 ročné deti so svojimi rodičmi, alebo starými rodičmi. Väčšinu
účastníkov podujatia tvoria dlhodobo aktívni orientační bežci. Zároveň však
organizátori radi vidia na štarte začiatočníkov z radov miestnych
záujemcov, ktorých prilákala publicita podujatia a chceli by si chuť
orientačného behu vyskúšať. Pre túto kategóriu pripravujú organizátori
kratšie a orientačne menej náročné trate.

PROGRAM PODUJATIA Oficiálny program podujatia sa začne prezentáciou účastníkov v areáli
penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Prezentácia sa uskutoční vo
štvrtok 28.júla v čase 10:00-20:00 hod. Na prezentácii účastníci obdržia
štartovné číslo, štartovné časy na jednotlivé etapy, bulletin so záverečnými
pokynmi a parametrami tratí. Taktiež si v priestoroch prezentácie môžu
obstarať mapu tréningu, ktorý bude v priestore podobnom pre preteky a
bude sa konať v ten istý deň (28.7.) v čase 10:00-18:00 hod.
Prvá etapa podujatia sa uskutoční v piatok 29.júla na Plešiveckej planine. V
čase 9:00-11:00 sa v cieľových priestoroch budú mať možnosť
odprezentovať tí, ktorí túto povinnosť nestihli v predchádzajúci deň. Štart
prvého pretekára (vo všetkých etapách bude štart intervalový) je
naplánovaný na 11:00 hod, predpoklad posledného štartujúceho je cca o
13:30 hod. Dobeh posledných pretekárov do cieľa sa očakáva približne o
14:30 hod.
Druhá etapa sa uskutoční v sobotu 30.júla, rovnako ako prvá, na Plešiveckej
planine. Štart etapy však začína už o 9:30 hod, potrvá cca do 12:00 hod.
Dobeh posledného pretekára do cieľa je očakávaný okolo 13:00 hod.
V rovnaký deň popoludní sa uskutoční aj tretia etapa, ktorou budú preteky
v orientačnom šprinte v Betliari. Cieľ bude na futbalovom ihrisku, trate
budú pripravené v priľahlom parku.
Štart pretekov začína o 16:00 hod, dobeh posledných pretekárov do cieľa sa
očakáva o 18:30 hod.
Vyvrcholenie podujatia prebehne opäť na Plešiveckej planine. Štart



pretekov bude o 9:30 hod, dobeh posledných pretekárov sa očakáva do
13:00 hod. O 13:00 hod sa uskutoční slávnostné vyhlásenie celkových
výsledkov podujatia.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

Orientačné športy podporujú a rozvíjajú dobré rodinné vzťahy, utužujú
priateľstvá a prívrženci tohto športu si postupne pestujú závislosť
zúčastňovať sa pretekov, stretávať sa s pozitívnymi ľuďmi, hýbať sa v
prírode a tiež cestovať a navštevovať nové miesta. Organizátorským
úspechom je, ak účastníci odchádzajú domov s množstvom pekných
zážitkov, ktoré zažili na dobre pripravených tratiach, v atraktívnych
terénoch a tiež ak sa celá organizácia vydarila. To vytvára predpoklady, že o
podujatí a zároveň o regióne idú do sveta pozitívne referencie.
Z dlhodobej perspektívy majú dojmy pretekárov multiplikačný efekt, kedy
spokojní účastníci poskytujú dobré referencie vo svojom okolí. Narastá tak
záujem o účasť na podujatí, zvyšuje sa popularita regiónu a zároveň sa
zvyšuje aj návštevnosť. Napĺňa sa tak myšlienka rozvoja cestovného ruchu.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Pri odhade počtu účastníkov vychádzame z historických čísiel. Tradične sa
podujatia zúčastňuje okolo 600 - 900 účastníkov, ktorých často sprevádzajú
rodinní príslušníci. Vo vzťahu k svetovému šampionátu veteránov, ktorý sa
v Košickom kraji uskutoční v roku 2023, mnohí považujú možnosť štartu na
podujatí PSK za vhodnú prípravu na šampionát v podobných, inde v strednej
Európe sa nenachádzajúcich terénov.
Predpokladáme preto účasť na úrovni 700-900 pretekárov, celkovo
1100-1200 účastníkov.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

Spustenie web a fcb stránky podujatia 20.5.2022 15.8.2022

Vydanie a distribúcia bulletinu 1 20.5.2022 25.7.2022

Propagácia podujatia pred jeho konaním 20.5.2022 25.7.2022

Vytvorenie (mapovanie) špeciálnych máp pre orientačný beh 20.5.2022 30.6.2022

Príprava tratí ( kreslí sa pomocou PC do mapových podkladov
pre každú kategóriu a každú etapu zvlášť) 1.6.2022 15.6.2022

Spustenie prihlášok 20.5.2022 25.7.2022

Zabezpečenie dodávateľov služieb (ubytovanie, stravovanie a
pod) 20.5.2022 15.7.2022

Zabezpečenie dodávateľov služieb techn. char.
(elektrocentrály, časomiera, tribúna, sprchy, WC, ozvuč a pod) 20.5.2022 25.7.2022

Tlač máp s traťami 15.6.2022 22.7.2022

Spracovanie prihlášok, príprava štartovných listín 1.7.2022 25.7.2022

Zadanie výroby štartovných čísel 15.6.2022 25.7.2022

Príprava prezentácie účastníkov 20.7.2022 27.7.2022

Otvorenie prezentácie 28.7.2022 29.7.2022

Zabezpečenie tréningu 1.7.2022 28.7.2022

Príprava cieľových a štartových priestorov, úprava príjazdu na
cieľovú lúku, pokosenie cieľ. lúky a pod 15.6.2022 24.7.2022

Vybudovanie cieľového priestoru na Plešiveckej planine 28.7.2022 29.7.2022

Organizácia pretekov - Plešivecká planina 29.7.2022 31.7.2022



Vybudovanie cieľového priestoru na ihrisku v Betliari 28.7.2022 29.7.2022

Organizácia pretekov - Betliar 29.7.2022 29.7.2022

Slávnostné vyhlásenie celkových výsledkov 31.7.2022 31.7.2022

Likvidácia a vyčistenie priestorov 29.7.2022 3.8.2022

Uzavretie administratívnych a ekonomických stránok,
zhodnotenie 1.8.2022 15.8.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU Bulletin 1
Bulletin 2
Plagáty
Tlačové správy
web stránka podujatia http://karst.obkosice.sk/2022-sk/
fcb stránka podujatia, zdieľanie
webové stránky s významnou sledovanosťou (SVK)
Štartovné čísla
Tričká s potlačou log podujatia, KSK a KRT
Pretekárske mapy
Fotodokumentácia z podujatia s logami KSK a KRT
Bannery v cieľovom priestore
Veľkoplošný banner v priestore vyhlasovania výsledkov
Hlasové vstupy komentátora počas pretekov
Účasť predsedu, príp. zástupcu KSK na záverečnom ceremoniáli

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že: 

✓ všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné
prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne;

✓ nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie;

✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;

✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie
som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;

✓ mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č.
583/2004 Z. z.);

✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;

✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa



IBA na obce);

✖ som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na
žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora);

✓ mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja;

✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom
projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;

✓ disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;

✓ všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;

✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu
/ účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2022",
dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam
podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o
ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX

názov Rozpočet PSK 2022_aktual.xlsx

popis Rozpočet Pohára Slovenského krasu v OB 2022

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov IČO KOBATU.pdf

popis Doklad o pridelení IČO

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

https://terraincognita.egrant.sk/file/894408.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/894408.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/833718.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/833718.pdf


 

názov STANOVY KOBATU.pdf

popis Stanovy občianskeho združenia

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov Potvrdenie štatutára2021.pdf

popis Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu
konať za žiadateľa

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Stručný popis minimálne trojročnej histórie 

názov Pohár Slovenského krasu,história.pdf

popis Popis vývoja podujatia od jeho založenia

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

názov Media plán PSK_aktual.xlsx

popis Plán propagácie Pohára Slovenského krasu v OB 2022

IBA OPATRENIE 1.2 Regionálne/TOP podujatia: Stručný popis histórie podujatia alebo Koncepcia smerovania
podujatia.

https://terraincognita.egrant.sk/file/833719.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/833719.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/858881.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/858881.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/843328.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/843328.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/894412.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/894412.xlsx


Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ing. Jozef Pollák

 &check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a
správne.


