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Názov organizácie: Parašutistický klub Košice 

Sídlo: Dénešova 43, Košice 040 23 

IČO: 42104831 

 

         V roku 2017 bolo v Paraklube Košice činných 21 športovcov, rôznej vekovej a 

výkonnostnej kategórie. 

         Svoju činnosť sme sústredili na zdokonaľovacie zoskoky športovcov v FS disciplínach, ktorí 

sa zúčastňovali tzv.Boogie zoskokov hlavne na letisku v Nitre, Trenčíne a Košiciach, niektorí aj 

na letiskách v Sp. N. Vsi, Nyiregyháza. Tu sme sa venovali hlavne zdokonaľovaniu voľných 

pádov u začínajúcich športovcov, ďalej zväčšovaniu formácii za voľného pádu, spolupráci v 

dvojici a p. 

         Naši športovci sa zúčastňovali aj súťaží na presnosť pristátia v domácich aerokluboch 

v Očovej, Sp. N.Vsi, Prešove, reprezentanti aj pohárových súťaží v Európe.       

         Vrcholom sezóny bol ako vždy 27. ročník súťaže Cassovia v presnosti pristátia, ktorý 

prebehol v obci Ploské pri príležitosti osláv obce a osláv SNP. Súťaže sa zúčastnilo menej 

pretekárov kvôli zmenenému termínu súťaže na poslednú chvíľu. 

           Počas sezóny sme vykonávali základné výcviky záujemcov o prvý zoskok a tiež 

tandemové zoskoky pre rôzne vekové kategórie, taktiež propagačné zoskoky na rôzne podujatia 

v rámci východného Slovenska. Z tých sa vyprofilovali noví záujemcovia o tento šport aj z radov 

mládeže. 

         Spolupracovali sme pri organizácii Leteckého dňa v máji, a taktiež pri usporiadaní Aero - 

Mikuláša v aeroklube Košice. 

         Nemalé boli aj výdavky na opravu a obnovu padákovej techniky, a taktiež na prepravu osôb 

na zoskoky, ubytovanie a stravu. Opäť sme museli dotovať zoskoky parašutistov pri prevádzkach 

v Košiciach, pretože náklady na zoskoky sú v našom aeroklube neúnosné. 

         Tieto aktivity sme pokryli čiastočne aj z príspevkov na 2% alebo rôznych sponzorov, no 

prevažne sme ich financovali z vlastných zdrojov. 

         Z 2% nám bola poukázaná suma: 14 752,02.- eur, ktorá bola použitá na vyššie uvedené 

aktivity, no pokryla naše výdaje ako vždy len z 1/3. 

Anton Dzuričko – predseda paraklubu 
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