
 

 

ZÁPIS ZO STRETNUTIA 
 

 
 
 
Ref:  ZAPIS_KST_SVT_20141129   

 
 
 

OD KOHO: Milan Gacik 

PROJEKT:  KST – Sekcia vodnej turistiky - 2014 

ÚČASTNÍCI: Milan Gacik, Ladislav Cechlar, Jozef Šoffa, Baran Jaroslav, Čajági Martin, Milan 
Poliak 

DÁTUM/MIESTO: 29.11.2014 Trangoska 

ODOVZDANÉ DOKUMENTY: 

 

Program: 

 Správy o činnosti sekcie a komisii 

 Diskusia 

 Hlavné úlohy na rok 2015 

 Stretnutie vodákov, správy o činnosti v jednotlivých kluboch 

 Prezentácia činnosti, fotografie, filmy z akcii 

Správy o činnosti: 

 Šoffa – správa o činnosti sekcie vodnej turistiky za rok 2014 

 Cechlár – správa o činnosti metodickej komisie. Spracovaný prehľad 308 

cvičiteľov a inštruktorov vyškolených od roku 1985 (Sejk, Cechlár). Na 

KST chýbajú informácie z ostatných školení a prehľady inštruktorov a 

cvičiteľov. 

 Baran – správa o činnosti komisie ochrany prírody, problematika MVE. 

Vyhrali sa zatiaľ tri súdne spory a pokračuje sa v ďaľších. Funguje odborné 

diskusné fórum, podpora odbornej verejnosti. 

Diskusia 

 Šoffa – informoval o liste, ktorý zaslal na všetky kluby KST 

prostredníctvom predsedov regionálnych rád. S požadovanou inforáciou sa 

mu ozvali tri kluby 

 Cechlár - chyba nám tajomník sekcie, ktorý by udržiaval v aktálnom stave 

kontakty  

 Cechlár – nízky počet príspevkov na vodáckej stránke 

 Gacík – príprava kalendáru na rok 2015 

 informácia o stave MVE Lipt.Ján – Gacík 



 

 

 Poliak – ponuka finančnej pomoci na boj proti MVE od rakúskych 

vodákov 

 Cechlár – informoval o pravdepodobnom zrušení zákazu plavby v Prielome 

Hornádu, čo je výsledok dlhodobej spolupráce so správou národného 

parku, pri jeho čistení. 

Po zasadnutí sekcie nasledovalo stretnutie členmi KST, ktorí sa zúčastnil stretnutia vodákov, kde jednotlivý 

zástupcovia klubov informovali o svojich aktivitách a diskusia o aktuálnych problémoch vo vodnej turistike. 

Potom sa premietali filmy a fotografie z vodáckych akcii. 

 

Nové úlohy 

ID Úloha  Zodpovedný Termín 

        

    

    

301012/01 Každý člen sekcie napíše dva články na www.kajakar.sk Členovia sekcie 10/2015 

301012/02 Kilometráž Dunaja na www.kajakar.sk Čajági, Poliak 10/2015 

301012/03 Kilometráž Hornádu na www.kajak.sk Cechlár, Šoffa 10/2015 

301012/04 Kilometráž Hrona na www.kajakr.sk Baran 10/2015 

301012/05 Adresár klubov, aktualizovať Cechlár 02/2015 

301012/06 Adresár podľa povodí na www Gacík 02/2015 

301012/07 Zverejniť diplomové práce zo školenia inštruktorov na www 
stránke 

Cechlár, Gacík 03/2015 

301012/08 Pripraviť školenie cvičiteľov na jún 2015 Cechlár 03/2015 

301012/09 Spracovať zoznam vodáckých táborísk na www Poliak 05/2015 

301012/10 Spáva o činnosti člena sekcie Členovia sekcie do 10 dní 

301012/11 Kalendár, adresár rozoslať na kluby  Šoffa 01/2015 

 Po každom zasadnutí sekcie spracovať informačný list a poslať 
na všetky kluby a zverejniť na www 

Gacík Priebežne 

301012/13 Napísať na www krátku informáciu o aktuálnom stave MVE Baran 01/2015 

301012/14 Napísať na www v bodoch postup pri zistení novej MVE Baran 03/2015 

    

    

1. Plánované stretnutia 

ID Úloha Zodpovedný Termín 

        

 Stretnutie Sekcie ? SOFFA Mare c 2015 

    

 

 


