
 
 
     Vyhodnotenie vodáckej sezony 2011. 
. 
    Tohoročná vodácka sezóna sa začala už v januári – 2.- hým ročníkom zimného splavu Dunajca a 
potom sa cez zimu stretávali na bežkách, lyžiach či na zimnej turistike v prírode a na horách a na 
tréningoch v bazénoch. 
    11.- ho februára sa už tradične bavili na vodáckom plese v Záhorskej Bystrici, na ktorom sa 
dobre pobavilo skoro 300 ľudí a niektorí už na ďalšie ráno /24 hodín po plese/, 13.2. splavovali 
Moravu a Dunaj po lodenice. 
     Koncom marca bolo tradičné otváranie viacerých riek, Moravy, Dunaja, Torysy a o týždeň 
neskôr aj Hornádu, Hrona či Malého Dunaja. Boli aj na Štiavniku, Vláre i Petrovičke.  
     V apríli a cez Veľkonočné sviatky bolo tiež viacero akcií na vode ako aj pobyty s deťmi v 
prírode. Splavili viackrat Hron, Hornád, Nitricu, Váh, Revúcu, Starohorský potok, Malý Dunaj, 
Belú, Bielu, Bialku, Demänovku, Laborec, Ondavu i Chočanku. Vyčistili Prielom Hornádu a boli aj 
na Hnilci. 
      1.-ho mája boli vodáci na Baťovom kanáli a na Hornáde a potom ďalšie víkendy splavovali 
vodáci Belú, Bialku, Bielu, Čierny Váh, Váh, Hron, Poprad, Čierny Váh, Turiec, či Orientačné 
preteky na Malom Dunaji-Bodíkoch a aj na Považí boli akcie.        
     V júni boli na Hrone, Hornáde, Poprade, Starom Dunaji, Váhu, Č. Váhu, hornom Hrone a stretli 
sme sa aj na konci júna na Celoslovenskom zraze vodákov v Červenom Kláštore na Dunajci. Jeho 
jubilejný ročník sa tiež vydaril a bola vydaná aj pamätnica zrazov pri príležitosti 50.-tich rokov jeho 
trvania  Koncom júna začala aj TID-ka a jej doprovod bratislavskými vodákmi. 
     Neuskutočnil sa Tatranský okruh vodákov pre menší záujem, ktorý mohol byť zapríčinený  
obavou z nedostatku financií ako podpory akcie. Tie napokon boli schválené, ale už neskoro a tak 
neboli vyčerpané. Ani školenie cvičiteľov pre nízky počet prihlásených nebolo uskutočnené. 
     V júli vodáci splavovali Oravu, Malý Dunaj, Hron, Bodvu, Slanú, Bodrog, Laborec, Latoricu, 
Čiernu  Vodu, Malý Dunaj pre rodiny s deťmi, Letný Dunajec  a 2x boli na týždennej letnej škole 
kanoistiky na rakúskej rieke Salza. 
     August bol tiež bohatý na akcie, lebo splavovali 3x Dunajec, Hron, Oravu, M. Dunaj a znovu aj  
Salzu v Rakúsku a Soču a Korytnicu v Slovinsku. Bola aj Pltnícka 50.-ka na Váhu, Dunajské 
ramená a plavba po Šírave. 
     September už tradične patrí vodákom na Splave dobrej nálady po M. Dunaji a Plavbe po 
Hornáde s košickým Veterán kanoe klubom a Granus capu na Hrone. 
     Aj v októbri bolo pár vodáckych akcií. Zasúťažili si na Košickom vodáckom maratóne a plavbe 
Generácii. Bol tiež jesenný Dunajec, Váh, záverečný splav po Dunaji a akcia Kladenie vencov na 
pamiatku utopených. 
     V novembri je už tradične Nočný orientačný pretek na Ružíne, konajú sa výročné členské 
schôdze  boli sme aj na Celoslovenskom aktíve vodákov na Kosodrevine, kde sa premietali filmy z 
vodáckych akcií, bolo zasadnutie sekcie VT a turistika po nízkotatranských codníkoch. Niektorí 
navštívili aj Štefánikovu a Kamennú chatu či Copok.  
      December patrí plavárňam, brigádam, tréningom, lyžovaniu, ale bude aj Štefánsky splav 
Dunajca a Silvestrovský splav Malého Dunaja. 
 
     Zo zahraničných riek splavovali tiež Lužnicu, Vltavu, Unu, Koranu, Mrežnicu, Drinu, Bialku, 
Bielu, Soču, Korytnicu, Szalzu, Inn a tiež Hron s Dunajom z Kalnej n/Hronom po Budapešť No  a 
samozrejme TID.-ka a Dunajská Delta. Boli tiež na akcii Valalonga /plavba v Benátkach a okolí po 
mori. 
      
      Sekcia vodnej turistiky sa oficiálne stretla v tomto roku 2x, ale po traja-štyria sme boli na 
rôznych akciách spolu a tak sme čiastočne riešili problematiku aspoň takto.  
      Riešili sme rôzne problémy: Pokles členskej základne, vodácky sklz v Čuňove, bratislavske 



lodenice, Karloveská zátoka, webstránku pre vodákov, aktualizovali sme adresár oddielov a klubov, 
ako aj pracujeme na evidencii cvičiteľov a inštruktorov. Snažíme sa zlepšiť komunikáciu medzi 
vodákmi, informovanosť, ap. 
     Najväčšou hrozbou VT na Slovensku je však vládne uznesenie z marca t.r., ktoré dovoľuje 
postaviť na našich riekach, /samozrejme na miestach, kde to trochu tečie/ 368! malých vodných 
elektrární! Na niektorých riekach je to na každom 2-3.-ťom kilometri! V prípade, že sa nepodarí 
tomu zabrániť, môžu sa vodáci na slovensku iba člnkovať po malých jazierkach! Naša krajina stratí 
nielen na príťažlivosti pre zahraničných aj našich turistov ale budú spôsobené škody aj na 
biotopoch, kvalite pitnej vody a pri prívalových dažďoch aj na majetkoch, lebo voda sa prevalí 
naraz po okolí. Týmto problémom sa intenzívne zaoberáme a hľadáme možnosti ako tomu zabrániť. 
Ak máte niekto nejaké návrhy, prosíme o pomoc pri riešení tohoto problému. 
  
       Bolo by potrebné stretnúť sa viackrát do roka a aj s tými ktorí vodácke akcie poriadajú, ale  pri 
pridelených 300.- €   na činnosť sekcie na celý rok si to neviem ani dobre predstaviť ako sa máme 
schádzať /a bolo by treba aspoň 4x do roka/, takže sme sa zatiaľ dohodli, že koncom novembra sa 
zídeme v N. Tatrách na trojdňovej akcii / Kosodrevina/ na prehliadke vodáckych filmov a tam si to 
preberieme podrobnejšie. /Ak mám totiž zvolať na porady aspoň členov sekcie a zástupcov z asi 
20.-tich regiónov celého Slovenska, kde vodnú turistiku radi robia, tak 300.-€ nestačí ani na 
minerálku a kávu. A kde je cestovné a ubytovanie aspoň na jednu noc?/  
     Treba sa nad tým zamyslieť do budúcna a žiadať z MŠ finančné prostriedky aj na zabezpečenie 
chodu sekcie, príp. na výchovu kád rov, vydávanie metodických materiálov ap. 
  
      V Košiciach 29.11.2011 
                                                                                             Š o f f a  Jozef 
                                                                                 predseda sekcie vodnej turistiky 


