
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 Dračie lode a nočný pretek

Miesto realizácie - mesto /
obec

Priehrada Ružín

Okres Košice okolie

Kraj Košický

Začiatok realizácie projektu 1.7.2022

Koniec realizácie projektu 28.9.2022

Celkový rozpočet projektu v € 55 550,00 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

49 995,00 €

Povinné spolufinancovanie v € 5 555,00 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa Športový klub “KAMIKSE klub kanoistiky Akademik Technická univerzita
Košice“

Ulica Popradska 1443/58

PSČ 044 11

Obec / mesto Košice - mestská časť západ

Okres Košice

Príloha č. 1



Kraj Košický

Číslo telefónu +421905741792

Email kamikse.ruzin@gmail.com

Právna forma o.z.

IČO 52177246

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

Branko Bugorčík 0915987039 kamikse.ruzin@gmail.com

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email kamikse.ruzin@gmail.com

Meno a priezvisko Jozef Kojecký

Číslo telefónu +421905741792

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

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

Kamikse klub kanoistiky Akademik TU Košice je športový klub, venuje sa
kanoistike na hladkej aj divokej vode, kurzom kanoistiky ako aj
kanoistických súťaží a environmentálnej výchove. 15 rokov organizujeme 7.
dňovúškolu kanoistiky na Dunajci a 2 víkendové kurzy kanoistiky na
domovskej priehrade Ružín. V roku 2022 už bude na priehrade Ružín 50 - ty
ročník orientačného preteku kanoistov, preteky v kajak-crosse a fun slalom
na Hornáde v Košiciach - 3 ročníky. V spolupráci s NP Slovenský Raj už vyše
20 rokov realizujeme každoročne čistenie Prielomu Hornádu, cca 5 rokov aj
čistenie Ružína. Aktívne sa zapájame do environmentálnych projektov a
projektov propagujúcich zdravý životný štýl. Úzko spolupracujeme s O.Z.

POPIS PROJEKTU

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Cieľ projektu: Zatraktívnenie Ružínskej priehrady rozšírením existujúceho
podujatia Nočných orientačných pretekov vodákov na Ružíne o preteky
dračích lodí.

Nočné orientačné preteky realizuje KAMIKSE klub kanoistiky Akademik TU
Košice od roku 1973, kde si tímy merajú sily v rýchlosti pádlovania, v
šikovnosti pri plnení stanovených úloh, orientácii na priehrade potme.
Rozšírením našej činnosti a tradícií mienime rozbehnúť tradíciu pretekov
dračích lodí, ktoré budú mať značný vplyv na zapojenie sa a spoluprácu
obcí, O.Z., ubytovacích a pohostinných zariadení.
Toto mimoriadne atraktívne podujatie bolo prevzaté zo Severo-moravského



kraja - zo Slezskej Harty, kde nám organizátor poskytol kompletné podklady
pre organizovanie tejto mimoriadne zaujímavej akcie, ktorou vieme osloviť
veľké firmy v rámci teambuildingu, športové kluby a záujemcov, ktorí sa
podľa predbežného záujmu mimoriadne tešia.
Zámerom je rozšíriť existujúce podujatie o Dračie preteky, ktoré by prilákalo
návštevníkov a zatraktívnilo Ružínsku priehradu doma aj v zahraničí.
Čo sú dračie preteky?
Štandardná dračia loď je 12,5 metra dlhá loď, ktorá má minimálne 16
pádlujúcich, z toho minimálne 4 ženy, tí loď poháňajú vpred či vzad. Loď je
ozdobená hlavou a chvostom draka. Na prove lode je miesto pre bubeníka,
ten údermi na bubon riadi tempo pádlovania a pomáha šíriť pokyny medzi
členmi posádky. Vzadu na korme lode stojí kormidelník, ktorý sa stará o
správny smer lode.
Spoluorganizátori:
1. OZ Ružínska priehrada
2. OZ Margecianske fajnoty
3. Klub turistov Margecany
4. Klub vodného lyžovania SNV
5. Obec Margecany
6. Počkaj Beach
7. Pytliakova krčma
8. Penzión Sivec
9. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
10. Sun and Sport všetko pre vodákov
11. Obec Jaklovce
12. Mesto Gelnica
Do prípravy podujatia sú každoročne zapojené viaceré vodácke a turistické
kluby z Košického aj Prešovského kraja.
Nočné orientačné preteky vodákov budú organizované tradične. Rozšírenie
o dračie preteky bude realizované pri obci Margecany. Obec Margecany bola
vybratá z dôvodu kapacitného zabezpečenia podujatia pre širokú verejnosť.
(Organizácia podujatia Margecianske fajnoty).
Ako miesto pretekov sme sa rozhodli pre úsek priehrady neďaleko ústia
Hornádu a Hnilca - od novovybudovaného cyklo-mostu po rekreačné miesto
Počkaj-Beach, nakoľko na ľavom brehu sa nachádza veľká lúka, kde vieme
zabezpečiť zázemie pre pretekárov a sprievodný program počas pretekov.
Občerstvenie budú zabezpečovať miestny podnikatelia, priestor na
prezentáciu dostanú aj lokálni remeselníci a účastníci Margecianskych
fajnot.
Registrácia na podujatie bude prebiehať online, pričom ubytovanie pre
zahraničných pretekárov bude možné v meste Krompachy, Gelnica, Košice
alebo v okolí Ružínskej priehrady. Registrácia na podujatie bude
spoplatnená.
Súčasťou bude aj bohatý sprievodný a kultúrny program, ktorý má prilákať
najmä rodiny s deťmi a vytvoriť im program na trávenie voľného času v
prírode, spojené s moderovaným večerným programom s hudbou.
Ružín je jedinečné miesto v V. stupni ochrany pod Naturou 2000. Nakoľko
bola Ružínska priehrada donedávna zanesená naplaveninami a spoločným
úsilím brigádnikov a O.Z. je priehrada čistá. Tu sa vytvorilo miesto pre
pokračovanie v turistike a to vodným lyžovaním, kanoistikou a plnením
výzvy z roku 2021 - rozvoj turistiky v projekte rozvoja „Panenskej
ekoturistiky“ s informovaním o krásach Ružína a okolia. V akčných plánoch
je vodná nádrž Ružín identifikovaná ako kľúčový faktor, ktorému je
potrebné venovať pozornosť vo športového turizmu (vodácke kurzy,
turistika a športy).
Predpokladaný termín: 26.-28. August 2022

MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Podujatie je organizované od roku 1973, medzi vodákmi má dobré meno a
tak neprekvapuje, že si zapádlovať na Ružín prichádzajú vodáci z celého
Slovenska, ale aj zo zahraničia. Zastúpené sú tímy napr. Poľska, Maďarska,
či Nórska. Rozšírenie podujatia o preteky dračích lodí má cieľ prilákať
domácich návštevníkov, ako aj aj návštevníkov z Čiech a ďalších krajín EÚ



(HU, PL, SVK), kde sú zastúpené medzinárodné tímy dračích lodí.
Medzinárodný charakter podujatia spočíva v rozšírení jestvujúcej akcie pre
vodákov a zavedení novej tradície, ktorá by zatraktívnila vodné športy aj
pre bežných návštevníkov. Sprievodný tímy prichádzajú často v doprovode
svojich najbližších (domáci aj zahraniční). Podujatie myslí aj na nich a počas
celej doby trvania je zabezpečení bohatý sprievodný program. Možnosť
vyskúšať si dračí pretek formou team buildingu dostanú aj spoločnosti
pôsobiace na Slovensku, ktoré si vyskladajú svoje posádky. Vo väčších
spoločnostiach sú častokrát zastúpení aj zamestnanci iných národností.
Medzinárodný charakter podujatia spočíva aj v úzkej spolupráci s moravsko-
slezským krajom - CZ a to až na úrovní Heitman/župan.

CIEĽOVÉ SKUPINY Členovia vodáckych a športových klubov: 200 osôb
Pozostáva z milovníkov vodných športov. Členov aj medzinárodných
vodáckych a športových
klubov
2. Návštevníci podujatia: 3500 osôb
Rodiny s deťmi, zamestnanci firiem, mladí ľudia, obyvatelia okolitých obcí,
zahraniční
návštevníci sprevádzajúci pretekárov
3. Posádky dračích lodí: max 588 osôb
Športové kluby, tuzemské a zahraničné tímy, Firmy
4. Podnikatelia : 40
Miestny poskytovanie služieb – občerstvenie, služby a remeselníci a pod.
5. Dobrovoľníci: 60
Zástupcovia neziskového sektora,
6. Obce : max 5
Zatraktívnenie obcí

PROGRAM PODUJATIA Podujatie bude víkendové (Piatok- Nedeľa)
O čo v pretekoch dračích lodí vlastne ide: Posádka sedí po dvoch vedľa seba
v smere jazdy lode, bubeník sedí na vyvýšenej stoličke na začiatku lode
čelom k posádke a údermi do bubnu určuje tempo pádlovania. Kormidelník
postojačky riadi loď dlhým veslom voľne umiestneným medzi dvomi kolíkmi.
Súťaž spočíva v tom, že posádka lode musí po odštartovaní v čo najkratšom
čase prejsť do cieľa.
Do súťaže sa môže prihlásiť akákoľvek, aj neskúsená, skupina. Súťažné
družstvo si určí názov a pod týmto názvom bude v celej súťaži vystupovať.
Súťažiaci si zvolia zo svojho súťažného družstva jedného bubeníka a
pádlujúcich. Družstvo si zvolí kapitána, ktorý bude zastupovať celé družstvo
až do ukončenia pretekov. Pred pretekmi prebehne odborná inštruktáž a
skúšobné jazdy jednotlivých prihlásených skupín, pričom kormidelník je pre
zvýšenie bezpečnosti zabezpečený organizátorom. Z tohto dôvodu je táto
súťaž vhodná aj pre neskúsených, nakoľko je pripravený inštruktážny tím,
ktorý každej posádke samostatne vysvetlí celé ovládanie dračej lode.
Zároveň, pre zvýšenie bezpečnosti, má celá posádka POVINNE počas
pretekov záchranné vesty a na celé preteky nepretržite dohliada školený
tím plavčíkov a záchranárov.

Dĺžka trate závodu: 100 m, 200 m, 500 m,
Max. počet posádok: 30 posádok,

Program podujatia: Piatok
• príchod, registrácia súťažných tímov
• tréning
• sprievodný program
Program podujatia Sobota:
• príchod a registrácia súťažných družstiev podujatia preteky dračích lodí
• inštruktáže pre prihlásené posádky, tréningové jazdy
• zahájenie pretekov
• priebeh pretekov
• spracovanie výsledkov



• vyhlásenie postupujúcich tímov
• večerný program
Program podujatia nedeľa:
• tréningové jazdy
• Finálne preteky
• vyhodnotenie
• vyhlásenie výsledkov a ukončenie podujatia.
Ako ukážka ako to funguje si dovoľujeme vložiť link z akcie na partnerskej
Slezskej Harte.
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000027165/nejv
etsi-letosni-akci-v-ms-kraji-byly-zavody-dracich-lodi-na-slezske-harte
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000027593/elek
trolod-byla-na-slezske-harte-prepadena-piraty-zakoncila-tim-letni-sezonu
Sprievodné aktivity počas dňa:
• súťaže a voľný program na nafukovacích atrakciách nesúťažné jazdenie na
dračích lodiach pre ostatných návštevníkov, súťaže na pódiu pre dospelých,
vystúpenia miestnych kapiel a folklórnych súborov počas dňa, kanoistická
obhliadka nádherných prírodných a vyčistených miest Ružínskej priehrady

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

• Zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť Ružínskej priehrady rozšírením
existujúcich Nočných orientačných pretekov o preteky dračích lodí, určené
širokej verejnosti
• Zvýšiť počet prenocovaní v Košickom kraji, vďaka účasti domácich aj
zahraničných tímov
• Propagácia vodného diela Ružín ako miesta na aktívne trávenie voľného
času – rozvoj športovej a vodnej turistiky
• Prezentácia gastronómie a lokálnych remeselníkov, folklórnych súborov
počas konania akcie
• Zatraktívnenie a zviditeľnenie ďalších destinácií v Košickom kraji
zabezpečením voľných vstupov
• Podpora spolupráce a budovanie partnerstiev prepojením verejného
neziskového a súkromného sektora za účelom spoločnej realizácie podujatia
• Prepojiť existujúcu ponuku v cestovnom ruchu s novovytvoreným
podujatím (podpora miestnych podnikateľov, remeselníkov, voľné vstupy do
atrakcií v okolí napr. ZOO SNV, Detská železnica KE, Letecké múzeum KE)
Rozšírením existujúceho podujatia s 50 ročnou históriou o aktivity nielen
pre nadšencov vodných športov má za cieľ prilákať návštevníkov. Prepojiť
existujúcu ponuku služieb a zatraktívniť náš kraj pre domácich a
zahraničných návštevníkov získaním voľných vstupov na vybrané turistické
atrakcie v Košickom kraji. Synergický efekt je doplnený o zabezpečenie
kvalitných služieb pre návštevníkov podujatia, ktoré podporí miestnych
lokálnych podnikateľov (penzióny, občerstvenie, sprievodný program).
Predložený projektový zámer zapája viacero subjektov z regiónu a prepája
aktuálnu ponuku s novovytvorenou službou. Zároveň podporuje ďalšie
subjekty v okolí, keďže účastník podujatia získava bonusy v podobe voľného
vstupu od partnerov tohto projektu ako je ZOO Spišská Nová Ves, Botanická
záhrada Košice, Vláčik Katka Čermeľ, Letecké múzeum Košice či Banícke
múzeum Gelnica.
Dlhodobým cieľom je priniesť novú udalosť pre širokú verejnosť, ktorá
zatraktívni vodné dielo Ružínska priehrada.

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Predpokladaný počet návštevníkov je od 2500 do 3500.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

Názov aktivity začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:



Príprava preteku (organizačné a technické zabezpečenie
podujatia), komunikácia s dodávateľmi, partnermi a
spoluorganizárormi

1.7.2022 25.8.2022

Dračie lode a kanoistické preteky, Realizácia samotného preteku
(presný termín bude upresnený) 26.8.2022 28.8.2022

Vyúčtovanie a ukončenie podujatia 29.8.2022 28.9.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU PROPAGÁCIA
Propagácia podujatia bude prebiehať na:
1. Webových sídlach Kamikse Akademik TU Košice, O.Z. Ružínska priehrada,
Obec Margecany, Mesto Gelnica, Obec Jaklovce, Počkaj Beach
2. Na sociálnych sieťach (facebook, instagram vyššie uvedených partnerov)
3. Lokálne TV (Telke, Košice Dnes) + STV, TA3
4. Oslovovaním domácich a zahraničných tímov dračích lodí – Pomoc s
organizáciou a oslovením cez Slézsku Hartu
5. Pomoc od KRT
Propagácia bude rozdelená do viacerých etáp.
Prípravná fáza pred samotným podujatím – cieľom aktivity je osloviť a
informovať čo najvyšší počet možných účastníkov. Oslovované budú domáce
aj zahraničné tímy dračích lodí (s niektorými už komunikácia prebehla,
účasť prisľúbili družstvá z ČR, HU, PL) ako aj veľkí zamestnávatelia z
Košického a Prešovského kraja.
Mesiac pred podujatím – cieľom je informovať čo najvyšší počet ľudí
(návštevníkov) o konaní akcie. Prebiehať bude aktívna propagácia cez
sociálne média, Informačné centrá, Krajskú organizáciu cestovného ruchu a
oblastné organizácie cestovného ruchu. Počíta sa aj s propagáciou na
stránkach starostov dotknutých obcí a spoluorganizátorov podujatia.
Po ukončení podujatia – budú spracované propagačné videá za účelom
rozvoja ďalších ročníkov. Zároveň očakávame informovanie cez média vo
forme reportáží.
Momentálne úspešná FB stránka Ružín priehrada, vodná nádrž má
zhliadnutí okolo 20 až 22 tis.
Webová stránka http://kamikse.sk/ ako aj www.ruzin.eu je naplnená
priebežnými informáciami o
dianí na priehrade Ružín.
Sme presvedčení, že táto akcia bude obliehaná TV médiami, ako niečo
nebývalé so zahájením trvalo
udržateľnej tradície so zameraním na rozvoj turistického ruchu
a predstavení zabudnutého Ružína
ako nádherný panenský kút prírody, ktorý dobrovoľníci vyčistili pre
milovníkov prírody.

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 Príloha č. 2 Rozpočet.xlsx

popis

https://terraincognita.egrant.sk/file/924423.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/924423.xlsx


Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

 

názov Kamikse-IČO.pdf

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

 

názov Stanovy Kamikse registrované.pdf

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

 

názov zápisnica z ustanovujúcej č.s..pdf

popis

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

názov Kamiske_nočný_orientačný pretek.pdf

popis

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/846945.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/846945.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/846947.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/846947.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/846948.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/846948.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/850598.pdf
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/850598.pdf


názov Mediálny plán DL.xlsx

popis

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

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Jozef Kojecký

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

https://terraincognita.egrant.sk/file/924424.xlsx
https://terraincognita.egrant.sk/file/download/924424.xlsx

