
Zápisnica zo stretnutia sekcie vodnej turistiky klubu slovenských turistov. 

 

Termín zasadnutia : 17.02.2019 o 9:00 v Penzión Medvedica Tatranská Štrba 

 

Prítomný členovia sekcie : Martin Čajági, Ladislav Cechlár,  Matúš  Stoklasa, Adam Barány, 

Igor Fajčík 

Pozvaný : Milan Poliak,  Jozef Šoffa, Marián Šebest,  Štefan Barány 

 

Program: 

1. bod - privítanie sa 

2. bod - Diskusia o problematike návštevného poriadku TANAP-u 

3. bod - Diskusia ku tvorbe značenia vodných turistických trás 

4. bod - Koncepcia kontaktných zoznamov emailových adries 

5. bod - Personálne obsadenie sekcie a poverovanie osôb mimo sekcie 

6. bod - Aktuality okolo problematiky MVE 

7. bod - Aktualizácia kalendára akcii vodných turistov 

8. bod -  voľná diskusia 

 

1. privítanie a zoznámenie  

– prebehol, žiadne výstupy 

 

2. Diskusia o problematike návštevného poriadku TANAPu  

Výstup: Do 30 dní od zverejnenia vyhlášky poslať  písomne pripomienky vodákov 

na TANAP, KÚ Prešov a Min živ. prostredia, buď s podpisom predsedu KST alebo aspoň 

za sekciu, napriek všetkým ostatným aktivitám. 

- Marián Šebest zorganizuje návštevu na Tanape po doručení pripomienok. 

- Vlado Ligus zorganizuje návštevu na KÚ Prešov 

- Marián Šebest zabezpečí mapu TANAPu, aby bolo jasné kde sú nástupné miesta. 

 

 

3. Diskusia ku tvorbe značenia vodných turistických trás 

Stav: Pracuje sa dokončení normy ako značky majú vyzerať. 

- následný krok je  o vypracovaní postupu vytyčovania a osadenia trás 

- Za sekciu do procesu vstupuje Majo Šebest, ktorý už v minulosti pripomienkoval variant 

vodného značenia. 

- Martin Čajági ho prepojí na ostatných ľudí zapojených v tomto projekte 

- Sekcia má vypracovať systém číslovania riek do centrálneho systému značenia. Každá rieka 

ktoeú chceme označiť musí mať pridelené číslo od  01 do 99 ako východiskový materiál má 

slúžiť československá kilo metráž riek, kde treba cez KST vypýtať práva – Martin Čajági 

- Ďalšia aktualizácia stavu na ďalšej sekcii 

 

 

4. Koncepcia kontaktných zoznamov emailových adries 

- Problém čo komu efektívne poslať 

Aktuálne riešenie budeme mat dva adresáre :  

- Sekčný: sekcia 9 členov + komisie + Pozvaný 

- Rozšírený: Sekčný + aktívny ľudia z jednotlivých povodí a oblastí 

 

 

 



 

5. Personálne obsadenie sekcie a poverovanie osôb mimo sekcie 

Problém je že sú ľudia, ktorý v mene sekcie VT aktívne riešia ale nemajú oficiálne krytie 

Aktuálne riešenie je zavedenie komisii: 

Zatiaľ máme: Komisiu ochrany prírody a krajiny 

- Členovia sú: Milan Poliak, Marián Šebest 

- Komisie zavesí na stránku KST Martin Čajági 

 

 

6. Aktuality okolo problematiky MVE 

- Milan Poliak – referuje o stave sťažnosti na omdubsmanku o malých vodných elektrárňach 

- V Čechách na túto problematiku majú dedikované človeka, ktorý v mene vodákov rieši 

stavebné konania a má prax. Volá sa pán Vtáček. Milan Poliak má dodať kontakt 

- Je úzus aby po každom nešťastí ne-vodáka čo sa utopí na MVE sa napísala sťažnosť na 

bezpečnosť. Pod nevodákom sa myslí chodec alebo cyklista čo sa tam nehodou dostal a už sa 

nevedel vyhrabať. 

- Na jesenný aktív  dostať zástupcu českej kanoistiky. 

 

 

7. Aktualizácia kalendára akcii vodných turistov 

- Boli vznesené pripomienky do pripomienky do kalendára a kalendár bol aktualizovaný 

- Aktualizovaný kalendár do konca februára, po dozbieraní pripomienok, zavesí Martin Čajági 

na stránku KST a pošle na kajakar.sk 

- Bol stanovený termín ďalšej sekcie na 4.5.2019 v Liptovskom Hrádku v rámci jarného 

splavu Tatranských riek 

- Termin  zimnej sekcie bol stanovený 2 .11. -1.12. Penzión Medvedica Tatranská Štrba 

 

8. Voľná diskusia 

- Cechlár bude pokračovať  v komunikáciu s predsedom metodickej sekcie Kompanom. 

- 14% obnoviteľných zdrojov do 2020 – nevychádza 

- Koryto na Bialke je zmenené a poteciálne nebezpečné miesto (komentár Laca Cechlára) 

- Ďalšie školenie cvičiteľov je naplánované na rok 2020, záujemci o školenie sa majú hlásiť 

na cechlar@micronic.sk 

 

 

Záspisnicu spracoval : Martin Čajági 
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