Správa o činnosti Vodáckeho oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice
za rok 2010
Názov oddielu: Vodácky oddiel TJ Slávia UPJŠ
Počet členov: 51 z toho dospelí: 31, študenti: 1, deti: 18
Počet inštruktorov: 4
Počet cvičiteľov: 10
I. Riadiaca činnosť
Činnosť oddielu v roku 2010 riadil výbor v zložení:
Predseda:

Ladislav Cechlár

Tajomník:

Stanislav Sitár

Pokladník:

Jozef Šoffa

Správca lodenice:

Peter Pirický

Člen výboru:

Ján Šlauka
Zuzana Henzelyová

Stretnutia členov výboru sa konali asi jeden krát mesačne. Predseda a pokladník sa zúčastnili
niekoľkých zasadnutí výboru TJ.
II. Športová činnosť:
Športová činnosť nášho vodáckeho oddielu je pomerne bohatá. V roku 2010 sa uskutočnilo celkovo
28 vodáckých akcii. Z toho na siedmich, ktoré sme organizovali presiahol počet účastníkov 50.
Sezónu sme začali extrémným splavom Dunajca v decembri a ukončili na Nočnom orientačnom
preteku na Ružíne 17. novembra. Medzi najvýznamnejšie akcie, ktoré sme zorganizovali patrili
Jarný splav Tatranských riek, Zraz mladých vodákov na Dunajci, Letná škola kánostiky na Salzi v
Rakúsku a Splav veteránov na Hornáde. Okrem vodáckych akcii sme zorganizovali pre najmladších
dva lyžiarske kurzy v Mlynčekoch a niekoľkodňové turistické akcie cez Silvester a Veľkú noc v
Rejdovej. Podrobný prehľad všetkých akcii je v prílohe tejto správy o činnosti.
V júni sme pre KST zorganizovali školenie cvičiteľov vodnej turistiky na rieke Soča v Slovinsku.
Školenia sa zúčastnilo 20 vodákov.
Najaktívnejší v oddieli sú Pirický s celou rozvetvenou rodinou, Cechlárovci a Šoffa, ktorí sa
zúčastnili takmer všetkých akcií. Druhá veľká skupina sa zúčastňuje Silvestrovskej a Veľkonočnej
akcie v Rejdovej a Dunajca, na ostatné vodácke akcie chodia len sporadicky.
Najväčším problémom je, že sa nám nedarí osloviť našou činnosťou vysokoškolákov z našej
univerzity.
III. Materiálno technické zabezpečenie a brigádnicka činnosť
Väčšinu vodáckeho materiálu si členovia zabezpečujú z vlastných prostriedkov. Na lodenici máme
iba niekoľko starších lodí, ktoré sú na divokú vodu už nepoužiteľné. Objem prostriedkov získaný z
2% dane bol za tento rok vďaka kríze podstatne nižší.
Na lodenici sa uskutočnilo niekoľko menších brigád. Celkový stav lodenice je však nie veľmi
dobrý. TJ sa podarilo získať do vlastníctva objekt lodenice. V novembri sa uskutočnilo stretnutie so
starostom Ťahanoviec za účelom vypratania priestoru lodenice, lebo škola jednostranne zrušila
nájomný vzťah. Našťastie sa n8m v spolupr8ci s veden9m TJ podarilo dohodnúť náhradné riešenie.

Zapojili sme sa aj do združenia, ktorého cieľom je vybudovanie slalomového kanálu v Košiciach. V
máji vláda schváli prostriedky na jeho výstavbu. Otázne je ako to celá dopadne po vyhodnotení
júnovej povodne.
IV. Záver
Náš oddiel má dobré partnerské vzťahy s väčšinou vodáckych klubov na Slovensku. Výborná je
spolupráca s Kamikse (Akademik TU Košice) a s prešovskými, popradskými a bratislavskými
vodákmi. Jozef Šoffa je predsedom a Ladislav Cechlár metodikom komisie vodnej turistiky
turistiky pri Klube slovenských turistov.
V Košiciach, 8.12.2010

RNDr. Ladislav Cechlár
predseda oddielu

