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Zhrnutie 

Ružínska priehrada patrí medzi rekreačné destinácie Košického kraja, ktorá už v minulosti bola 

vyhľadávaná pre jej potenciál v cestovnom ruchu a naďalej má všetky predpoklady zaradiť sa 

medzi európske destinácie nielen pre individuálny turizmus ale disponuje všetkými atribútmi 

pre rozvoj ekoturizmu.  

Projekt reaguje na nedostatočne využitý potenciál vodného diela Ružín, nízka úroveň služieb a 

absencia produktov cestovného ruchu, ktorá by prilákala návštevníkov. Na Vodné dielo Ružín 

prichádza veľa návštevníkov, ktorí poznajú Ružín iba okrajovo, chýbajú informácie o jeho 

histórií, zaujímavých miestach a málokto vie, že Vodné dielo sa nachádza v 5. stupni ochrany. 

Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť z Ružínskej priehrady atraktívnu turistickú destináciu 

zavedením nových produktov a prvkov infraštruktúry vo vodnej turistike a prepojením 

lokálnych poskytovateľov služieb. 

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie špecifických cieľov(ŠC):  

ŠC 1:Vybudovanie novej infraštruktúry pre vodnú turistiku a vytvorením nového produktu 

vodnej turistiky v podobe zážitkových programov - produkt/služba  

ŠC 2:Vytvorenie mobilnej aplikácie RUPA zahŕňajúcu: mapu trasy, rezervačný systém,12 

edukatívnych videí, linku pomoci - produkt/služba 

ŠC 3:Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb prepojením Košických Hámrov a Margecian a 

zasieťovaním lokálnych poskytovateľov služieb - Partnerstvá  

Prostredníctvo, projektu sa vybuduje nová infraštruktúra pre vodnú turistiku, ktorá prepojí 

Košické Hámre s Margecanami.  

Zámerom projektu je prepojenie existujúcich služieb s novovytvorenými službami na Ružínskej 

priehrade, čím sa vykreuje nový produkt v cestovnom ruchu zameraný na vodnú, dobrodružnú 

turistiku, cykloturizmus a ekoturizmus, podporený novou virtuálnou službou: aplikáciou 

RUPA(RUžínska Priehrada Aplikácia), ktorá pridá ďalšiu hodnotu: edukáciu a nevyhnutné 

povedomie o ochranne prírody. 

 Vytvorené zážitkové programy sú určené pre všetky vekové kategórie a zahŕňajú komplexnú 

službu vodnej turistiky, individuálnej turistiky, či cykloturistiky vytvorením balíčkov služieb, 

s vysokým prihliadnutím na environmentálne hodnoty a rešpektovanie prírody. Ciele projektu 

budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: nákup kanoe, lodiek, vodných lyží, wakeboard, člna, 

kontajnerov a mól. 

  



 

Identifikácia žiadateľa  

Právna forma 

Ružínska priehrada o.z. 

Letná 191/11,  044 71 Čečejovce 

+421 905 741 792 

priehrada@gmail. com 

IČO: 53147952 

 

Účel založenia 

Občianske združenie ružínska priehrada vniklo 1.7.2020. Cieľom o.z. je združovať záujemcov 

z radov fyzických a právnických osôb, ktorí majú záujem presadzovať ochranu a rozvoj 

vodného diela Ružín, rozvoj športového, kultúrneho a spoločenského využitia Vodného diela 

Ružín a ochranu životného prostredia a biotopov Vodného diela Ružín. 

Podnetom na založenie združenia bolo, že zakladatelia združenia. sa už nemohli viac prizerať 

na katastrofický stav znečistenia Vodného diela Ružín a rozhodli sa realizovať brigádu za 

účelom vyčistenia Ružína a jeho okolia.  

Májovými brigádami 2020 a 2021 - najväčšími akciami na Slovensku "Čisté brehy Ružína" sa 

začala náročná činnosť občianskeho združenia Ružínska priehrada (OZPR).  

Hlavný cieľ združenia spočívajúci v starostlivosti o životné prostredie najmä v oblasti vodného 

diela Ružín a vodných tokov zlievajúcich sa do tohto diela. Za tým účelom vykonávame 

množstvo aktivít, ktoré sú zamerané hlavne na odstraňovanie následkov znečistenia týchto 

oblastí odpadmi.  

Združenie začalo s realizáciou projektu Cirkulárnej ekonomiky ako pilotný projektom, ktorý 

spočíva v tom, že pôvodcovia odpadu, hlavne z osád s marginalizovaným obyvateľstvom, by 

sa podieľali na zbere tohto odpadu. Následne tento odpad by bol spracovaný do stavebných 

výrobkov, ktoré by sa využívali v procese výstavby diaľnic.  Bližší popis je uvedený v obrázku 

nižšie:  

 



 

V súčasnej dobe OZ Ružínska priehrada sa aktívne angažuje a upozorňuje na alarmujúci stav, 

čo je uvedené aj na našej stránke. 

OZPR pozvalo predsedu NR p. Kollára a jeho návštevou. Riešenie nastalo obratom a to 

poverením ako aj samotnou angažovanosťou koordinátora medzi OZ a MŽP. Predseda výboru 

NR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pán Jaroslav Karahuta, sa okamžite úlohy ujal 

a OZ nabralo obrátky. Za pomoci každého jedného člena predsedníctva OZ , právneho poradcu 

a Klubu vodného lyžovania SNV v zastúpení pánom Ing. Borisom Bartalským PhD. sa 

rozdelením úloh vypracovali 4. projekty ktoré budú predmetom jednania. 

PROJEKT I. Panenská turistika 

PROJEKT II. Cirkulárna ekonomika 

PROJEKT III. Norná stena v každej obci na povodí 

Projekt IV. Vysatie dna priehrady 

Projekt V. Ratolesť 

OZRP rozoslalo podnety (pošta s návratkou) na obce mimoriadne znečisťujúce odpadmi 

povodia Hornádu a Hnilca. Podnety boli odoslané aj správcom ČOV s podnetom pre IŽP. 

Vyrozumené boli aj okresné úrady Gelnica a Spišská nová Ves. Niektoré odpovede a vyjadrenia 

už máme samozrejme čiastočne nepravdivé, alebo vyhýbavé, ktoré nekorešpondujú so 

skutočnosťou. 

Bližšie informácie sú popísané v deklarovaní angažovanosti a životaschopnosti združenia 

Ružínska priehrada o.z. 

Štruktúra a manažment organizácie 

 

 

Občianske združenie ma v predsedníctve mimoriadne zdatných a skúsených odborníkov. 

Spolupracuje aj s inými neziskovými organizáciami za účelom spoločného rozvoja Ružínskej 

priehrady.  



 

Predstavenstvo združenia má všetky odborné aj personálne kapacity na zabezpečenie 

implementácie projektu. Združenie má aktuálne  členov a stále rastie 😊  

Hlavý partner a podporovateľ združenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneri združenia: 

 

Hlavný partner a podporovateľ: 

 

Analýza územia 

Veľkosť a umiestnenie lokality (a prípadne jej prepojenia) 

Ružín je priehradná nádrž, resp. sústava vodných diel Ružín I. a Ružín II. na rieke Hornád 

juhovýchodne od obce Margecany, ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú 

energetiku. Vybudovaná bola v rokoch 1963 - 1970 a pomenovaná je podľa rovnomennej 

zaniknutej obce Ružín. Využíva sa jej vodná energia, je ochranou pred veľkými vodami a slúži 

aj pre rekreačné účely. Vodná nádrž má zásobný objem 45,3 miliónov kubických metrov a 

zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je 11 kilometrov. Cez 

priehradu vedie železničný Ružínsky viadukt. 



 

Vzhľadom na polohu a rozlohu je vodná nádrž Ružín (ďalej ako VN Ružín) dôležitým 

turistickým cieľom pre dva regióny a to Abov a Hnilec.  

Z pohľadu Akčného plánu rozvoja okresu Košice okolie je VN Ružín považovaný ako najväčšia 

vodná plocha na Slovensku, ktorá je vyhľadávaným miestom rekreácie a aktívneho oddychu 

pri vode. V oblasti cestovného ruchu boli stanovené v Akčnom pláne priority, ktorých 

realizáciou by bolo možné dosiahnuť zlepšenie súčasného stavu cestovného ruchu v okrese 

Košice-okolie s nadväznosťou na tvorbu nových pracovných miest, kde je uvedený Ružín ako 

jedinečné miesto na realizáciu takýchto zámerov s prírodným horstvom v V. stupni ochrany 

pod Naturou 2000 

Podľa opatrení v Akčnom pláne rozvoja okresu Košice – okolie je cieľom podporiť aktivity 

zamerané na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu a služieb v súlade so stratégiou pre 

rozvoj cestovného ruchu pri významných turistických bodoch v okrese s dôrazom na využitie 

potenciálu vodnej nádrže Ružín a jej okolia ako celoročného výletného miesta cestovného ruchu 

so zameraním na rozvoj vodnej turistiky, vodáctvo a vodných športov, pešej turistiky a 

cykloturistiky, bežeckého lyžovania a korčuľovania.  

Územie okresu Gelnica má vynikajúci potenciál stať sa atraktívnym výletným miestom  k čomu 

mu vie prispieť aj veľký potenciál využitia vlakového spojenia Margecany - červená Skala a 

prepojiť lokalitu Ružína s turistickou lokalitou Slovenský raj. Potenciál pre rozvoj cestovného 

ruchu v okrese je sústredený najmä a aj v okolí vodnej nádrže Ružín s príležitosťou prepojenia 

na Kojšovskú hoľu, obec Žakarovce s prepojením na zimné turistické stredisko Plejsy. 

V akčnom pláne okresu Gelnica je vodná nádrž Ružín identifikovaná ako kľúčový faktor, ktorý 

podmieňujú ekonomický a sociálny rozvoj okresu, a ktorému je potrebné venovať pozornosť 

vo forme efektívneho zhodnotenia a rozvoja. Primárne na využitie športového turizmu 

(vodácke športy), rekreačné účely, rybolov a má potenciál pre celoročné využitie pre letné a 

zimné športy a aktivity. 

V stratégii cestovného ruchu pre územie okresu Gelnica je v špecifickom cieli 1 uvedená 

potreba dobudovať existujúce produkty CR a atraktivity v území okresu Gelnica prednostne v 

prioritných návštevníckych centrách CR v Hnileckej doline, kde predpokladom rozvoja 

cestovného ruchu je aj zvýšenie a uľahčenie dostupnosti územia destinácie a to aj  

alternatívnym druhom dopravy akou je cyklodoprava.  Rovnako  využitie VN Ružín a jeho 

okolia, ako aj tajchu v k.ú. Smolník (jazera Úhorná) pre vyhliadkové/poznávacie plavby, 

kanoistiku a člnkovanie, vodné lyžovanie, wakeboarding, paddleboarding a pod. Špecifické 

ciele boli podporené navrhovanými projektmi, ktoré sa týkajú cyklotrás, mól, a nutnosť nákupu 

obslužného motorového člna.  

VN Ružín je súčasťou Hnileckej cyklomagistrály, ktorá vedie cez Nálepkovo, Mníšek nad 

Hnilcom až k vodnej nádrži, kde je cyklolávka ktorá sprístupnila pokračovanie až 

k priehradnému múru, čím zvyšuje možnosť napojenia plánovaných cyklotrás. 

Podľa stratégie Ekoturizmu Košického samosprávneho kraja je destinácia Ružín pripravená na 

tvorbu produktu - multi-aktivita /turistika, veslovanie, bicyklovanie/.- výhľady, pozorovanie 

prírody, menej známe pamiatky, so špecifikáciou miest na požičanie vodného výstroja. 

Na regionálnej úrovni je VN Ružín podľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji 

do roku 2020 uvedená ako najkrajšia vodná plocha na Slovensku. 

 



 

Identifikácia cieľových skupín 

Priame 

1. Rodiny s deťmi  

2. Páry a mladí ľudia vo veku od 15 do 30  

3. Študenti vysokých škôl 

4. Aktívni dôchodcovia a ľudia v produktívnom a poproduktívnom veku  

5. Domáci a zahraniční turisti 50 

6. Základné a stredné školy  

7. Vodácke kluby   

8. Športové kluby 

9. MO rybárske   

Prínos projektu pre cieľové skupiny 

 Možnosť aktívneho strávenia voľného času v prírode, ponuka celodenného alebo 

poldňového výletu s komplexným zabezpečením služby, ktorá má edukatívny 

charakter. 

 Ponuka športových sústredení na báze tréningov, kombinácii niekoľkých športových 

aktivít ( cyklo, vodáctvo všetkého druhu, beh, turistika, športový rybolov). 
 

Vzhľadom na polohu a rozlohu je vodná nádrž Ružín (ďalej ako VN Ružín) dôležitým 

turistickým cieľom pre dva regióny a to Abov a Hnilec.  

 

Nepriame 

1. Podnikatelia a poskytovania služieb na Ružíne 

2. Obec Margecany 

 

Prínos projektu pre cieľové skupiny 

 Zvýšení počet turistov sa prejaví na zvýšení dopytu po ponúkaných službách.  

 

Primárnym predpokladom predkladaného projektové zámeru, je že sa spojili organizácie 

a podnikatelia, ktorý dlhodobo pôsobili na Ružíne a spoločne deklarovali podporu 

predkladanému projektovému zámeru. Viď priložené memorandá o spolupráci.  

Popis navrhovaného produktu 

Súčasný stav využitia 
Potenciál VN Ružín je hlavne vo vodnej turistike, kde pokrytie služieb daného charakteru nie 

je dostatočný vzhľadom na rozlohu vodnej nádrže a absencii základnej infraštruktúry, rovnako 

prepojení s inými turistickými  cieľmi a miestami. 

 

Turistika v okolitých lesoch sa mimoriadne rozvíja a to vďaka prírodným jedinečnostiam ako 

sú vrch Sivec Okolica, Bujanovská dubina Folkmarske skaly, skalné vyhliadky na Šľuchte, či 

skalné vyhliadky na Bujanove, no absentuje informačný kanál, ktorý by zastrešil sprievodcu 

„in person“. 

 



 

Kluby KST Margecany ( organizátor skupinových túr ) ako aj klub Akademik TU Košice - 

Kamikse  zabezpečujú splav Hornádu až do Košíc, nočné preteky Ružínom. Členovia vyššie 

spomínaných klubov sú zároveň členmi a partnermi v OZ Ružínska priehrada.  

 

V  minulosti došlo k obmedzeniu športových aktivít na VN Ružín predovšetkým v dôsledku 

zlej kvality vody, ktorá spôsobila sťaženie až pozastavenie prevádzkovania vodných športov 

pre verejnosť . V súčasnosti sa stav mimoriadne vylepšuje vďaka inštalácii norných stien 

(zabezpečuje OZ Ružínska priehrada, žiadateľ projektu) novej generácie a zvýšenej 

starostlivosti SVP s.p, čím vzniká potreba vrátiť sa opätovne k ponukám vodnej turistiky, jej 

rozvoju, inováciám a expandovaní, nakoľko záujem mimoriadne narastá.  

 

Potenciál cykloturistiky v súčasnosti nie je využívaný v takej miere ako by mal, nové cyklotrasy 

sú nevyhnutne vzhľadom na vzrastajúci záujem zo strany cyklistov a turistov. 

Rekreačná oblasť Ružín pozostáva z lokalít: 

1. Zlatník, 

2. Potoky  

3. Táleng  

4. Malý Folkmár  

5. Košické Hámre, 

6. Ružín , 

7.  Ružín zastávka  

8.  Kozinec ,  

9.  Jaklovce ,  

10.  Margecany,  

11.  Lodenica . 

 

Lokality sú prevažne v podobe chatových osád , v časti Počkaj Beach sa prevádzkujú 

stravovacie služby a služby požičovne vodných bicyklov, člnu pre individuálnych záujemcov. 

V časti Bradan je penzión so stravovacími službami a požičovňou vodných bicyklov.  

 

Budúci stav využitia 

VN Ružín má svojou polohou vynikajúci potenciál stať sa atraktívnym výletným miestom 

(minimálne jednodňová návštevnosť, víkendy a predlžené víkendy) pre obyvateľov krajských 

miest - Košice v dostupnosti  37km, Prešov v dostupnosti 43 km a mesta Spišská Nová Ves 

v dostupnosti 50km. Veľký potenciál má možnosť využitia vlakového spojenia Margecany - 

červená Skala a prepojiť lokalitu Ružína s turistickou lokalitou Slovenský raj. Potenciál pre 

rozvoj cestovného ruchu je sústredený aj v prepojení  konkrétnych miest a lokalít Hnileckej 

doliny, prírodného okolia VN Ružína, historického banského mesta Gelnica, Smolníka a 

banskej cesty, obce Kojšov s príležitosťou prepojenia na Kojšovskú hoľu, obec Žakarovce s 

prepojením na zimné turistické stredisko Plejsy. 

Prepojením existujúcich služieb s novovytvorenými službami na Ružínskej priehrade sa 

vykreuje nový produkt v CR zameraný na vodnú, dobrodružnú turistiku, cykloturizmus a 

ekoturizmus, podporený novou virtuálnou službou: aplikáciou RUPA (Ružínska Priehrada 

Aplikácia), ktorá pridá ďalšiu hodnotu: edukáciu a nevyhnutné povedomie o ochranne prírody, 

čo zahŕňa projekt o.z. „Ratolesť“ 

Na území  VN Ružín bude prevádzkovaná služba s novým produktom cestovného ruchu  na 

spojenie dvoch lokalít  prostredníctvom zážitku na vode a adrenalínu po súši. Rovnako tak 

https://www.keturist.sk/info/aktivity/prirodne-kupalisko-lodenica-ruzin/


 

dôjde k rozšíreniu služieb vodnej turistiky v Košickom kraji a zúžitkuje sa prírodný potenciál 

oblasti. Balíčky služieb:   

1. KOMBI1: prenájom  kanoe(loďka) + požičanie bicykla + RUPA;  

2. KOMBI2: prenájom kanoe (loďka) + turistika + RUPA;  

3. KOMBI3: prenájom kanoe + prenájom loďky + RUPA.  

4. Prípadne SINGLE1: kanoe + RUPA, prípadne SINGLE2: loďka + RUPA. 

 

Každý z balíčkov bude mať špecifikáciu trasy : 

Trasa zo zastávky 1 Margecany – Rolová Huta ( ďalej ako C1) do zastávky 2 Bradan (ďalej ako 

C2) , pričom počas cesty budú možné medzi zastávky  ( Ostrov Lásky, Malý ostrov, chata 

Marica (ďalej ako C3), Jaklovce C4 ). Na medzi zastávkach sa bude môcť návštevník 

občerstviť, oddýchnuť si.  

Varianty programov na medzi zastávkach : kúpanie, opekanie, pokračovanie trasy bicyklom, 

pokračovanie turistikou, aktivita na čistenie pobrežia VN Ružín. Pri C3 bude ponuka vodného 

lyžovania a wakeboardu pre všetky vekové kategórie, rovnako možnosť občerstvenia a využitia 

toaliet. 

Vytýčená trasa pre produkty je C1( cieľ 1) Margecany /Rolová Huta a C2(cieľ 2) Bradan.V 

daných cieľoch si 

návštevník zakúpi lístok podľa výberu: KOMBI1,KOMBI2,KOMBI3, SINGLE1, 

SINGLE2. Nastúpením do vodného plavidla zároveň spúšťa aplikáciu RUPA,ktorá ho naviguje 

na trasu a supluje službu sprievodcu počas plavby. Aplikácia počas trasy informuje návštevníka 

o priehrade, jej 

ochrane, procese zabránenia jej znečistenia pomocou norných stien a možnosti ako prispieť k 

jej ochrane. 

Vzhľadom na časovú dĺžku trasy (6 hodín) sú pripravené pre všetky typy balíčkov služieb 

varianty podľa dĺžky a času trasy s prihliadnutím na cieľovú skupinu.  

1. Family Fun Adventure – prestávka s piknikom do 3 hodín – vhodná pre rodiny s deťmi 

so zážitkom opekania na určených miestach plavby. Plavba bude začínať pri C2 

(Bradan) a bude mať možnosti troch trás(viď mapu) 



 

 

2. Teenager Exploration – edukačná plavba – do 6 hodín – plavba v skupine , medzi 

zastávka pri Chate Marica, pokračovanie po prestávke do C1 alebo bicyklom do C1, 

prípadne peši k vlakovej stanici a do C1. 

 

 



 

3. Canoe – bike tour – sprevádzaná plavba - celodenný výlet – výlet bude možne 

absolovať z C2 bickylom do C3 a späť kanoe, prípadne až do C1.  

4. Multiply tour – prenájom na 3 hodiny 2 dni po sebe 

5. Forever Young - celodenná plavba s dvoma zastávkami podľa výberu 

6.  Nature Romantic Escape – celodenná plavba so zastávkou na Ostrove Lásky alebo na 

No name land ( ostrovček bez mena) 

 

Vysvetlivky : 

......... trasa bicyklom 

......... trasa kanoe 

......... trasa peši prípadne bicyklom  

C1( cieľ 1) - Margecany /Rolová Huta  

C2 (cieľ 2) Bradan 

C3 (cieľ 3) chata Marica 

C4 (cieľ 4) Jaklovce  

 

V uvedených cieľoch bude mať možnosť ukončiť svoje dobrodružstvo, vyskúšať vodné 

lyžovanie/wakeboard,  požičať si bicykel na dokončenie trasy, vrátiť sa späť do cieľa štartu 

kanoe, pokračovať turistikou, alebo ukončiť dobrodružstvo a motorovým člnom sa vrátiť 

naspäť na začiatok trasy. 

Súčasťou produktu bude mobilná aplikácia : 

Mobilná aplikácia  RUPA(RUžínska Priehrada Aplikácia- Application) - informačno - 

vzdelávaco edukačná aplikácia projektu Panenská eko turistika na Ružinskej priehrade. 

Účelom projektu je vytvoriť jedinečnú novú mobilnú aplikáciu pre návštevníkov Ružinskej 

priehrady, ktorí si prenájmu kanoe alebo loďku na splavovanie hladiny priehrady a ktorá ich 

navedie na trasu, počas ktorej návštevníkom sprostredkuje „ výklad“ o okolí, ktorým  

prechádzajú. Aplikácia je nová a nemá predchádzajúce verzie.  

V čase uvedenia na trh sa plánuje realizácia projektu na celom území Slovenska so základnou 

schémou (uvedenou nižšie). Cieľom tohto projektu je vytvoriť jedinečnú mobilnú aplikáciu na 

agregovanie informácii v okolí Ružínskej priehrady. 

V rámci projektu je zahrnutý proces vývoja a aplikácie: 

- Dizajn – jednoduchý a používateľský nenáročný vzhľad, vhodný pre basic používateľa 

mobilných aplikácii  

- Určenie údajov a dát, ktoré sa budú zobrazovať 

- Back-end/serverová technológia 

- Testovanie ( zariadenia, platformy)  

- Distribúcia a podpora 

- Jazyková mutácia 

 

Dáta, ktoré sa budú zobrazovať v prvej basic verzii:  

 Popis splavu - trasa splavu bude obsahovať: Oblasť, Vodácka obťažnosť, Nástupné 

miesto splavu a Prístup z cestných komunikácii, Výstupné miesto splavu a Prístup 

z cestných komunikácii 

 Mapu ako sa dostať do cieľov C1, C2, C3 a C4 k prenájmu 



 

 RUPA Praktická príručka pre vodákov Ružína, ktorá bude obsahovať : Ako sa pripraviť 

na Ružínsky splav, Ako sa obliecť na Ružínsky splav, 10 pravidiel Ružínskeho vodáka,  

Bezpečnostne predpisy v kanoe a na loďke. 

 Všeobecne informácie vrátane histórie o Ružínskej priehrade s preklikom na vybraných 

(12) turistických bodov.  

 Možnosti vodných trás s GPS bodmi vrátane navigácie na trasu( podľa výberu) 

 Ochrana Ružínskej priehrady a okolia 

 Informácie o znečistení a fungovaní norných stien v Ružínskej priehrade 

 Čo vidím z hladiny priehrady: stručná charakteristika týchto turistických bodov: 

1.1.1. Vrch Sivec - nachádza sa v prírodnej rezervácii Sivec, ľudovo nazývaný Šivou 

skalou alebo aj Šivcom. Je to úzky strmý skalný hrebienok sa tiahne niekoľko 

desiatok metrov až po nádhernú vyhliadku nad priehradou Ružín 

1.1.2. Drienkova skala - Drienková skala je výhľadová vápencová skala, na ktorej sa 

rozprestiera menšia lúka a  ponúka romantický pohľad na Ružínsku priehradu, na 

skalnatý vrch Holica, železničný dvojkoľajový most Ružínsky viadukt, národnú 

prírodnú rezerváciu Bujanov, časť Volovských vrchov a v prípade dobrého počasia 

aj Vysoké Tatry. 

1.1.3. Vrch Holica – Napoleonov klobuk – najromantickejšie a najčarovnejšie miesto 

v okolí NV Ružín, nazývaný aj ako Líščí vrch či Ružínská skala. Prezývok má toto 

miesto niekoľko, no oficiálne ide o masív Holica.  

1.1.4. Národná prírodná rezervácia Bujanov - Národná prírodná rezervácia vyhlásená 

v roku 1966 o rozlohe 88,17 ha. 

1.1.5. Ostrov Lásky – miesto romantickej zastávky na hladine Ružína 

1.1.6. Koňova skala - vo výške približne 50 metrov nad hladinou Ružína stojí skala so 

zvláštnym pomenovaním. Na jej vrchole je lúka, z ktorej uvidíš Sivec, Bujanovské 

vrchy a priehradu Ružín. Koňová skala nielenže poskytuje výhľad do okolia, ale 

sama je nádherný prírodný úkaz. Najlepšie ju môžeš pozorovať z ružínskeho 

cestného mosta pod hrádzou Ružín I.  

1.1.7. Šľuchta - Nenápadný vrch bez označenej turistickej trasy ponúka 

množstvo krásnych výhľadov všetkými svetovými stranami.  

1.1.8. Antonova jaskyňa - Antonova jaskyňa sa nachádza v prírodnej rezervácii Sivec 

a na svahu bočnej a malej dolinky nazývanej Antonová dolina 

1.1.9. Veľká Ružínska jaskyňa – Rothova diera - Najznámejšou jaskyňou 

tzv. Ružínskeho krasu nachádzajúceho sa v blízkosti vodnej nádrže Ružín j 

1.1.10. Drevený kryty most v Štefanskej Hute - Drevený cestný most je technická 

pamiatka, ktorý prechádza cez rieku Hornád a spája Kluknavu so Štefanskou 

Hutou 

1.1.11. Folkmarská skala – miesto pre  najúžasnejšie výhľady v pohorí Volovských 

vrchov 

1.1.12. Vrch Roháčka – vrch rozprestierajúci sa nad Margecanami, Kluknavou 

a Klenovom , zvaný tiež aj ako Talafúsov vrch. 

1.1.13. Cyklotrasy 

1.1.14. Turistické trasa 
 

Projekt vzniká v kooperácií miestnych subjektov deklarovaných memorandom o spolupráci. 

(príloha projektu) Technické a personálne zabezpečenie bude v gescií OZ Ružínska priehrada, 

v spolupráci s: klub Akademik TU Košice - Kamikse, Chata Marica - IQ Servis, Klub Vodného 

Lyžovania, Bradan, Margecany, ktorí budú zabezpečovať služby v CR ako parkovanie, 

občerstvenie, toalety a informačný servis, rovnako ich vlastne aktivity a služby, na ktoré sa 

orientujú.  

https://www.keturist.sk/info/ochrana-prirody/narodna-prirodna-rezervacia-sive/
https://www.keturist.sk/info/ochrana-prirody/narodna-prirodna-rezervacia-bujanov/


 

V rámci projektu bude do partnerstva na podporu ekoturizmu zapojený aj projekt: Vybudovanie 

požičovne a prenájom elektorbicyklov (aktuálny žiadateľ o dotáciu TI projekt BIKEREBIKE 

POINT), ktorý v budúcnosti prispeje k zvýšeniu úrovne produktu KOMIB1 a rozšíreniu 

spolupráce na báze partnerstva. 

Predložený projektový zámer zapája viacero subjektov z regiónu a prepája aktuálnu ponuku 

s novovytvorenou službou. Zároveň podporuje ďalšie subjekty v okolí, keďže zakúpením 

lístka návštevník získava bonusy v podobe voľných vstupov, partnerov tohto projektu ako je 

ZOO Spišská Nová Ves, Botanická záhrada Košice, Vláčik Katka Čermeľ, Letecké múzeum 

Košice či Banícke múzeum Gelnica. 

 

Z pohľadu personálnych kapacít potrebných na realizáciu projektu a následnú udržateľnosť 

plánuje OZ Ružínska priehrada využiť najmä existujúce personálne kapacity svojich členov, 

konkrétne sa jedná o nasledujúce aktivity  

1. Projektový manažment 

2. Technická obslužnosť predmetnej služby  

a.  OZ Ružínska priehrada má povolenie na prevádzku motorového člna na Ružíne,  

b. Členovia združenia sú vyškolení inštruktori, ktorí majú kurzy prvej pomoci 

c. Členovia združenia sú vodáci s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou služby 

splavovania - Akademik TU Košice – Kamikse 

3. Prevádzka nástupných a výstupných miest – sezónne prostredníctvom brigádnikov 

(mladých ľudí) oslovovať budeme v prvom rade členov združenia, vodácke kluby, 

športové kluby.  

 

Za účelom bezpečnosti a ochrany budú člny vybavené GPS navigáciou, ktorá bude slúžiť na 

rýchle identifikovanie plavidla na vode v prípade potreby (zásahu) a na druhej strane ako 

ochrana pred krádežou.  

Nákup motorového člna slúži na zabezpečenie technickej obslužnosti celého produktu 

(preprava cestujúcich, rýchly presun v prípade potreby, zabezpečenie prevádzky a presun kánoe 

v prípade potreby a ďalšie. ) 

Marketing a propagácia 
Marketing a propagácia projektu bude v súlade s výzvou a aktuálne platným manuálom pre publikum. 

Konkrétne sa žiadateľ zaväzuje:  

1. Žiadateľ dotácie najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu zabezpečí osadenie 

propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu (Tabule budú 

umiestnené na 3 miestach – C1, C2 – zabezpečuje sprostredkovateľský orgán 

2. Žiadateľ dotácie najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu zabezpečí označenie 

všetkých výstupov projektu trvalou plaketou - označené bude všetko materiálno 

technické zabezpečenie zakúpené v rámci projektu.  zabezpečuje sprostredkovateľský 

orgán 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť navigáciu k výstupom projektu s cieľom nasmerovať 

návštevníka k miestu vzniknutého produktu cestovného ruchu v rámci Programu Terra 

Inkognita. Pod navigáciou sa myslí umiestnenie informačných tabúľ a značenie smeru 

k výstupom projektu (C1 a C2) 

4. Propagovať informácie o projekte na svojej webovej stránke žiadateľa a partnerov 

zahrnutých v projekte Informácia o projekte, jeho aktivitách a výstupoch, a dodržať 

prvky pre publicitu stanovené v manuály. 



 

5. Propagovať informácie o projekte na sociálnej sieti žiadateľa a partnerov zahrnutých v 

projekte Informácia o projekte, jeho aktivitách a výstupoch prvky pre publicitu 

stanovené v manuály  

6. Propagovať informácie o projekte a využiť za týmto účelom média - Tlačové správy, 

média a rádio Informácia o projekte, jeho aktivitách a výstupoch - podľa potreby rádio, 

tlačové správy regionálnych a lokálnych denníkov, rádio, miestny rozhlas v prípade 

propagácie v obciach  

7. Zorganizovať otváraciu konferenciu v spolupráci s KRT 
 

Za účelom zlepšenia propagácie plánujeme osloviť OOCR Visit Košice, starostov okolitých 

miest a obcí a zároveň nadviažeme spoluprácu s ďalšími organizáciami zameriavajúce sa na 

ekoturizmus, vodný turizmus a cestovný ruch vo všeobecnosti.  

Značenie vo forme tabule bude v podobe kanoe, pri cieľoch C1 a C2 čím bude evokovať 

očakávaný zážitok.  

Zakúpením lístka návštevník získava bonusy v podobe voľných vstupov, partnerov tohto 

projektu ako je ZOO Spišská Nová Ves, Botanická záhrada Košice, Vláčik Katka Čermeľ, 

Letecké múzeum Košice či Banícke múzeum Gelnica. Projekt počíta aj s propagáciou u týchto 

partnerov, rovnako aj s marketingovou pomocou Košice Región Turizmu. 

Opis finančného zázemia súčasných činností 
Občianske združenie ružínska priehrada vniklo 1.7.2020. Príjmy združenia tvoria:  

 

 ROK 2020 ROK 2021 

1. Vstupný poplatok 

 

 50 

2. Členské príspevky 

 

200 411 

3. Granty a dotácie  8789 

4. Dary od FO a PO 301 7600 

5. Edičná, publikačná 

a reklamná činnosť 

0 0 

 

Zároveň združenie hospodári s hnuteľným majetkom vo výške 8789 EUR.  

 

 



 

 

Finančná predikcia - plánovaný príjem z produktu 

PRÍJEM 
Navrhovaný produkt má sezónny charakter. Daný produkt bude dostupný od konca mája do 

polovice septembra. Celkovo bude možnosť prenájmu kánoe k dispozícií 123 dní z roku. (16.5. 

do 15.9), z toho 36 dní sú víkendy a 44 dní sú letné prázdniny. Zároveň 4 dni sú štátnym 

sviatkom. Požičať si kanoe bude možné v cieľoch C1 a C2. V prípade medzi zastávky na 

občerstvenie bude možné využiť službu vodného lyžovania. Služba vodného lyžovania bolo 

vypočítaná vo forme priemeru a je popísaná v bode č. 4.  

Za účelom finančnej analýzy a čo najlepšieho možného odhadu predpokladaného využitia bola 

urobená kalkulácia na 3 varianty:  

1. Bežné dni – očakáva sa, že služba bude využívaná až poobede, nižší záujem 

o absolvovanie celej trasy, väčší záujem o hodinový prenájom.  

Priemer za deň:  

 5x kanoe (5x15=75 EUR) 

 5x elektrický čln (5x25=125 EUR) 
 

 SPOLU: 200EUR x 43 bežných dní = 8 600 EUR 

 

2. Víkendy a sviatky - očakáva sa, že služba bude využívaná celý deň. Vyšší záujem 

o absolvovanie celej trasy a zároveň záujem o hodinový prenájom (služba plne využitá) 

a. 15x elektrický čln (10x65EUR + 25x25EUR= 1350 EUR 

Poznámka 10 člnov požičaných na celý deň a zvyšných 5 člnov hodinový 

prenájom (odhad požičané 25x za deň/ vyťaženosť 1 člna na 5 hodín denne) 

b. 12x Kanoe (8x30 EUR + 25x15 EUR =615 EUR) 

 

SPOLU: 1 965 EUR x 40 víkend a sviatok  = 78 600 EUR 
3. Letné prázdniny - očakáva sa, že služba bude využívaná celý deň. Vyšší záujem 

o absolvovanie celej trasy a zároveň záujem o hodinový prenájom (služba plne využitá) 

Model počíta z polovičnou obsadenosťou ako v prípade plného využitia.  

a. 15x elektrický čln (5x65EUR + 15x25EUR= 700 EUR 

Poznámka 5 člnov požičaných na celý deň a zvyšných 5 člnov hodinový 

prenájom (odhad požičané 15x za deň/ vyťaženosť 1 člna na 3 hodíny denne) 

b. 12x Kanoe (4x30 EUR + 15x15 EUR =345 EUR) 

c.  

SPOLU: 1045x 44 letné prázdniny =45 980 EUR 



 

 

4. Vodné lyže: Očakávaný počet lyžiarov bol vypočítaný na základe priemeru, kt. bol 

stanovený na 9 lyžiarov/týždeň. (priemerný čas na jedného lyžiara 15min, cena máj 

a september 3Eur/min, cena jún-august 4Eur/min) 

 

SPOLU: (3,7x15x9x20) = 9 990 EUR 
 

Očakávaný príjem z poskytovania produktu za sezónu sa odhaduje na:  143 170 EUR 

 

Udržateľnosť 

PERSONÁLNA 

OZ Ružínska priehrada bolo založené za účelom ochrany a rozvoja vodného diela Ružín. 

Cieľom o.z. je združovať záujemcov z radov fyzických a právnických osôb, ktorí majú záujem 

presadzovať ochranu a rozvoj vodného diela Ružín, rozvoj športového, kultúrneho a 

spoločenského využitia Vodného diela Ružín a ochranu životného prostredia a biotopov 

Vodného diela Ružín 

Za týmto účelom predkladá aj projekt Panenskej ekoturistiky na Ružinskej priehrade. 

Základným predpokladom úspechu projektu sú práve ľudia, ktorý stoja za vytvorením 

združenia, žijú v tomto území, poznajú jeho potreby, problémy a spoločne sa rozhodli bojovať 

za obnovu potenciálu Ružínskej priehrady.  

Ďalším predpokladom úspechu predkladaného projektové zámeru, je že sa spojili organizácie a 

podnikatelia, ktorý dlhodobo pôsobili na Ružíne a spoločne deklarovali podporu 

predkladanému projektovému zámeru. Projekt vzniká v kooperácií miestnych subjektov 

deklarovaných memorandom o spolupráci. (príloha projektu) Technické a personálne 

zabezpečenie bude v gescií OZ Ružínska priehrada, v spolupráci s: klub Akademik TU Košice 

- Kamikse, Chata Marica - IQ Servis, Klub Vodného Lyžovania, Bradan, Margecany, ktorí 

budú zabezpečovať služby v CR ako parkovanie, občerstvenie, toalety a informačný servis, 

rovnako ich vlastne aktivity a služby, na ktoré sa orientujú.  

Z pohľadu personálnych kapacít potrebných na realizáciu projektu a následnú udržateľnosť 

plánuje OZ Ružínska priehrada využiť najmä existujúce personálne kapacity svojich členov, 

konkrétne sa jedná o nasledujúce aktivity  

4. Projektový manažment 

5. Technická obslužnosť predmetnej služby  

a.  OZ Ružínska priehrada má povolenie na prevádzku motorového člna na Ružíne,  

b. Členovia združenia sú vyškolení inštruktori, ktorí majú kurzy prvej pomoci 

c. Členovia združenia sú vodáci s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou služby 

splavovania - Akademik TU Košice – Kamikse 

6. Prevádzka nástupných a výstupných miest -  
 

Všetci členovia združenia boli informovaní o podaní projektu a odsúhlasili ho na členskej 

schôdzi.  

Predložený projektový zámer zapája viacero subjektov z regiónu a prepája aktuálnu ponuku 

s novovytvorenou službou. Zároveň podporuje ďalšie subjekty v okolí, keďže zakúpením lístka 



 

návštevník získava bonusy v podobe voľných vstupov, partnerov tohto projektu ako je ZOO 

Spišská Nová Ves, Botanická záhrada Košice, Vláčik Katka Čermeľ, Letecké múzeum Košice 

či Banícke múzeum Gelnica.  

FINANČNÁ 
OZ Ružínska priehrada sa zaväzuje udržať výstupy a výsledky projektu. Novovytvorená služba 

bude poskytovaná za poplatok. Poplatok za službu bude slúžiť na zabezpečenie obslužnosti 

(personálne kapacity, technické kapacity) a zároveň na krytie nákladov spojených s údržbou 

člnkov, kajakov ako aj s údržbou/aktualizáciou mobilnej aplikácie. OZ Ružínska priehrada 

môže použiť finančné prostriedky aj v prípade potreby rozšírenia služieb mobilnej aplikácie.  

Zároveň OZ počíta so zárukou na nakúpené tovary. V prípade úspechu je OZ ochotné uvažovať 

o rozšírení ponuky.  

Opis nevyhnutných zmien v štruktúre riadenia, postupoch, procesoch 
V štruktúre riadenia organizácie nebudú potrebné žiadne výrazné zmeny. Združenie má 

k dnešnému dňu 37 členov, ktorí sa budú aktívne podielať na implementácií projektu 

a realizácií navrhovanej služby. Členmi združenia sú skúsení vodáci, inštruktori, ktorí majú 

skúsenosti so splavovaním, vodným lyžovaním a majú všetky potrebné doklady na prevádzku 

danej služby. Zároveň má OZ Ružínska priehrada vybavené povolenie na obsluhu motorového 

člnu na vodnom diele Ružín.  

V súvislosti so zabezpečením služby počas sezónnosti plánuje OZ Ružínska priehrada najať 

brigádnikov, ktorí budú mať na starosti prenájom a zaškolenie osôb, ktoré si službu zakúpia.  

Prínos projektu 
1. Prínosom projektu pre ekoturizmus je zodpovedný cestovný ruch s vysokým 

prihliadnutím na enviromentálne hodnoty a rešpektovanie prírody v okolí Ružínskej 

priehrady.  

2. Zatraktívnenie Ružínskej priehrady ako cieľa pre rozvoj ekoturizmu a ako primárny 

prínos pre podporu CR v kraji. Využívanie vodnej hladiny na podporu vodnej turistiky, 

s kombináciou cykloturistiky, rovnako spojenie vodnej turistiky a individuálnej 

turistiky ( prírodné a turisitcké ciele v okolí Ružína), predurčuje Ružínsku priehradu 

ako Cieľ No. 1 v regióne Abov a v Košickom kraji. 

3. Zlepšenie kvality ponúkaných služieb prepojením subjektov na Ružínskej priehrade, 

prispeje k vytvoreniu nových kooperácii medzi subjektami v CR v oblasti Ružínskej 

priehrady.  

4. Zvýšenie návštevnosti, čím sa podporia blízke turistické ciele (Margeciansky tunel, 

Drevený most Štefanská Huta, Mesto Gelnica, Mesto Košice). Blízkosť Prešovského 

kraja dáva potenciál k vyššej návštevnosti, jedinečnosť atraktivity produktu k objaveniu, 

neobjaveného. 

5. Zlepšenie spolupráce a kooperácie miestnych subjektov za účelom spoločného rozvoja 

destinácie Ružín.  


