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JACHT KLUB Akademik Technická univerzita Košice, 040 01 Košice, Watsonova 4/A
jednacie číslo : 05-2/18

vybavuje : Ing . Lopuchovský Pavol

V Košiciach dňa : 2.5..2018

Titl: Úrad vlády Slovenskej republiky
Vec : správa o pokračovaní projektu CBC 01 009 za obdobie máj 2017 až december 2018
Po oficiálnom ukončení plánovaných Projektových aktivít v apríli 2017 boli v rámci
pokračovania projektu organizované a uskutočnené nasledovné akcie za účasti mládeže, študentov,
pretekárov, trénerov a organizátorov zo Slovenska a Ukrajiny.
1. Aktivita - medzinárodné preteky SUPERCUP Domaša 6. až 8. 5. 2017

Medzinárodný mládežnícky tím na preteku SUPERCUP Domaša 2017
Okrem našich Ukrajinských partnerov sa preteku zúčastnili účastníci z Maďarska, Česka,
Nemecka. Pozitívna bola bohatá účasť mladých - juniorských pretekárov, ktorí využívali športový
materiál zakúpený z Projektu NF .

2. Aktivita Domaša 3. až 5. 6. 2017
Ukrajinskí Partneri 2 a 3 zorganizovali športový weekend v stredisku Surfklubu.
Objavili sa noví zaujímaví Ukrajinskí partneri s ktorými sme rýchlo našli spoločnú reč.

Larysa Petriche a Marina Chundak priviedli ukrajinských vodákov, jaskyniarov a skialpinistov,
ktorí, predpokladám, odchádzali z Domaše veľmi spokojní.
3. Aktivita Dni vodných športov Košice - Open Water day Košice nad Jazerom 28. 6. 2017
V rámci Projektu NF a podpory mesta Košice a Mestskej časti Nad Jazerom, prebehol 28.6.2017
druhý ročník masového podujatia pre školákov a študentov - Deň vodných športov 2017 . Na jazere
boli hlavne pre školskú mládež, prezentované úspešné technické vodné športy v Košiciach. Náš klub
spoločne s klubmi vodného lyžovania a wakeboardingu - Trixen a klubu kanoistiky ATU Košice Kamikse , pripravili pre školákov pestrý a zaujímavý program s možnosťou vyskúšať si detskú
plachetnicu, winsurfing, padleboarding, kánoe a kajaky .

Tréner klubu vysvetľuje deťom ako sa dajú aktívne a zmysluplne tráviť prázdniny pri vode

Ukrajinskí účastníci akcie. Vodnolyžiarsky vlek Trixen na Košickom Jazere si v rámci
predolympijskej prípravy v Pjongčangu vyskúšala aj Anna Maria Dancha ( reprezentantka Ukrajiny
na OH 2018 ).
4. Aktivita Domaša 5. až 8. októbra 2017
Ani chlad pozdnej jesene neodradil Partnerov z Užhorodskej Univerzity na dlhé kajakové potulky
krásnou vodnou plochou Domaše

Olena Dulo s priateľmi a partnermi pri Trepeckom Kostole
5. Aktivita Nočný orientačný pretek Ružín 17. až 19. november 2017
Tradičná akcia na ktorú sme sa všetci veľmi tešili. Bol to pre našich partnerov už druhý
ročník. V rámci projektu to bol krásny medzinárodný pretek, z ktorého sa vytešovali aj naši
Nórski partneri.

Ukrajinskí účastníci Nočného orientačného preteku pod vedením Larisy Petriche

Umiestnenie našich Ukrajinských partnerov ( viď. výsledkovú listinu ) napovedá o kvalite
našich kurzov a vhodných lodiach, ktoré sme kúpili vďaka NF.

Nočný orientačný pretek je aj veľmi príjemnou spoločenskou udalosťou, kde sa preberá
množstvo zaujímavých tém a plánov do budúcnosti.

Pod plachtami stanu aj napriek riadnej zime vládne príjemná priateľská atmosféra
6. Aktivita - Dunajec 1. až 9. 7. 2017 Červený Kláštor (vznikla už ako výsledok spájania ďalších
organizácií v rámci sieťovania ) . Na Letnej škole kanoistiky, ktorú organizovali vodáci z klubu
Kamikse sa zúčastnilo 6 členov - vodákov z Ukrajiny.
7. Aktivita Dragobrat 1. 3. 2018 až 4.3.2018 Ukrajina
Veľmi ma potešila správa, že osem našich slovenských absolventov kurzov sa vybralo na Ukrajinu
do strediska Dragobrat. Je to jedným z najlepších dôkazov zmysluplnosti a významu študentských
kempov, ktoré sme v rámci Projektu robili . Majú k Ukrajine už iný vzťah. Odporúčam si prečítať
Bobovu správu z tejto podarenej cesty. ( na stránke www.surfclub.sk )

študenti - absolventi kurzov na zasneženom Dragobrate
8. aktivita Jahodná pri Košiciach 8. až 10. 3. 2018
Stretnutie pri ktorom si ukrajinskí partneri zalyžovali na Jahodnej pri Košiciach malo
aj pracovný charakter. Robil sa plán aktivít na rok 2018. Pripravujeme letný tábor pre študentov
Technickej univerzity Košice a Užhorodskej univerzity .

Požičiavanie športovej výstroje našim Ukrajinským partnerom

Vitalij si vyskúšal aj skialpinistickú výstroj

Okrem týchto aktivít je pre nás veľmi dôležitý fakt, že na výstroji , ktorú sme za pomoci NF získali
pretekajú naši mladí a reprezentujú nás v zahraničí.

Juniorská reprezentantka Slovenska Karolína Beránková

Taliansko

Na prestížnom Talianskom podujatí Coppa Italia získala Karolína prvé miesto.
9. Medzinárodné preteky Supercup 2018 , 4. až 6.5. 2018, Domaša
Tohto, už tradičného podujatia sa pravidelne zúčastňujú pretekári rôznych vekových
kategórií z okolitých štátov ( Maďarsko, Česko ) a čo nás teší aj Ukrajinskí pretekári, absolventi
našich
letných táborov.

Na podujatí sa zúčastnilo 39 pretekárov, 13 z Maďarska, 3 z Česka a 2 z Ukrajiny. Ako to dopadlo si
môžete pozrieť vo výsledkovej listine na http://www.sailing.sk

Vďaka nákupom pretekárskych - mládežníckych plavákov BIC-TECHNO ( v počte 10 kusov ) z
Grantu a nášho projektu stali sme sa vyhľadávanými partnermi pre silné športové kluby z Maďarska
a Česka. Tým sa rozvinula oveľa intenzívnejšia spolupráca aj s týmito klubmi. Naši mladí
reprezentanti boli účastní ďalších hodnotných podujatí na Balatone v Maďarsku a na Českých
vodných plochách.
10.- Študentský vodácky tábor Domaša 27.až 31. 5. 2018
Je priamym pokračovaním Projektových kempov za účasti študentov Slovenských
a Ukrajinských univerzít.

Študenti Univerzity v Užhorode nastupujú na športové aktivity. Tak ako aj v predchádzajúcich
táboroch opäť majú pripravený pestrý program a výber športového náradia - padleboardy , kánoe,
kajaky rôznych druhov, windsurfingy.

Športové aktivity sa striedajú s návštevami pekných miest . Veľa Ukrajinských účastníkov si
zamilovalo krásne zákutia našej prírody.

Vodácky inštruktor zo Slovenska v „ objatí “ Ukrajinských študentiek

Slovenský študenti z Technickej univerzity v Košiciach a telocvikári z Katedry Telesnej výchovy,
s ktorou náš klub organizuje tieto študentské tábory. Príprava na splav rieky Ondava

Pozitívne reakcie študentov na záver tohto vodáckeho tábora sú príjemnou satisfakciou za náročnú
prípravu a organizačnú prácu všetkých nadšencov - dobrovoľníkov v našom klube. Reakcie a dojmy
si môžete pozrieť v peknom filmovom dokumente :
)http://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/mizhnarodne-molodizhne-sportyvne-partnerstvo-uspishnyj-proekt-pratsyuye-jpislya-ofitsijnoyi-realizatsiyi/2018-06-02-22662

11. Dni vodných športov v Košiciach, Open Water day Košice nad Jazerom 27. 6. 2018

Je to už tretí ročník propagačného a náučného podujatia pre širokú verejnosť, ktorú podporuje aj Mesto
Košice a Mestská časť Nad Jazerom. Aktívne sa ho zúčastňujú partneri Projektu – vodáci Kamikse,
Splavujeme, klub vodného lyžovania Trixen, Vodná záchranná služba Červeného kríža, Katedra telesnej
výchovy Technickej univerzity.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa našlo dosť ľudí, ktorí si vyskúšali rôzne plavidlá,
vodnolyžiarsky vlek, alebo absolvovali prednášky vodných záchranárov o bezpečnosti na vode.
12. Letná škola kanoistiky Červený kláštor – Dunajec od 1. – 6. 7. 2018

Ukrajinskí vodáci na hladine rieky Dunajec pred splavom .
Každoročne vodáci z klubu Kamikse organizujú začiatkom júna v prekrásnom prostredí pod Troma
korunkami letnú školu kanoistiky. Táto akcia sa zapáčila aj vodáckym klubom z Ukrajiny a tak členovia
dvoch ich klubov – NGO Touristic club Chremosch Waves a Asociacia Transkarpation region
nemohli chýbať ani v roku 2018.

Medzi klubom vodákov Kamikse a Ukrajinskými vodákmi vznikla veľmi dobrá a intenzívna spolupráca, čo
je výsledkom nášho Projektu. Partnerka Projektu Larisa a jej team s Brankom Bugorčíkom, predsedom
klubu Kamikse.
Vodáci klubu Kamikse boli recipročne splavovať aj Ukrajinské rieky . ( informácie budú v ďalšom)

13. Letné detské kempy Surfclub Domaša a dôležité stretnutia Leto 2018

Stretnutie Prorektora Technickej univerzity v Košiciach a vedúceho Katedry telesnej výchovy
univerzity s Ukrajinskou dekankou Katedry zdravia a rodiny Užhorodskej univerzity. Pri nádhernej
scenérii západu slnka rozoberáme zaujímavé témy ďalšej spolupráce.
Leto je už tradične v klube na Domaši nabité rôznymi podujatiami. Okrem pretekov sú to aj detské
tábory , na ktorých deti dostanú základy jachtingu a windsurfingu. Okrem toho majú aj pestrý
spoločenský program

Prvý detský kemp sa uskutočnil od 16. do 22.7.2018 a druhý od 13. do 17.8. 2018

Športová výstroj nadobudnutá z Projektu je aj pri detských táboroch nenahraditeľná

14.

Nočné orientačné preteky 2018.

16. až 18. 11. 2018 Ružínska priehrada

Sezóna vodných športov zvyčajne končí pretekom na počesť Dňa študentov a Dňa boja za
slobodu, ktorým je 17. november . Aj to je už tradičné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú aj Ukrajinskí
partneri – vodáci.

O svojich dojmoch a zážitkoch sa delia s redaktorom RTVS z národnostného vysielania rádia
Patria. Nechýba teda ani vhodná propagácia pokračovania Projektu.

Viac o Nočnom orientačnom preteku a výsledkoch na : http://www.kamikse.sk

Všetok športový materiál nakúpený v rámci Projektu je využívaný v maximálnej miere
a umožňuje nám intenzívnejšiu prácu s mládežou a študentmi. Jediné čo sa nám zatiaľ
nepodarilo, je umiestnenie snowboardových prekážok do vhodného prímestského strediska
v blízkosti Košíc. Pôvodne (v pláne) mali byť umiestnené v zimnom stredisku Kavečany, ktoré
už druhú sezónu nefunguje. Ďalšie stredisko Jahodná je priestorovo obmedzené a jeho majiteľ
( po niekoľkých jednaniach ) odmietol ich umiestnenie. Veľká perspektíva ich umiestnenia je
v pripravovanom stredisku Kojšovská hoľa, kde je v rámci štúdie počítané zo snowboardovým
parkom. Pripravujeme jednania s majiteľmi strediska.
Toto je len veľmi stručný prehľad našej pestrej klubovej činnosti. Viac informácií o celkovom
dianí v klube nájdete na : https://www.surfclub.sk
Náš rozvoj a športové úspechy sú aj vďaka našim podporovateľom,

ktorým ďakujeme za pomoc.

Ing. Lopuchovský Pavol
predseda Jacht klubu ATU Košice

