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Poslanie Jachtklubu: 

Jachtklub ŽU je dobrovoľné občianske združenie založené na individuálnom členstve, aktívne sa 
venujúcich vodnému motorizmu, okruhovému a námornému jachtingu výkonnostne alebo rekreačne. 
Poslaním klubu je zabezpečovať a vytvárať optimálne podmienky pre komplexný rozvoj odborno- 
technickej, metodickej a materiálno- technickej oblasti v činnosti okruhových a námorných jachtárov, 
zastupovať a ochraňovať záujmy v ňom združených členov. Podľa vzájomne dohodnutého rozsahu 
spolupracuje s odbornou katedrou Žilinskej univerzity pri výchove, odbornom a športovom profilovaní 
poslucháčov študijného smeru "Prevádzka a ekonomika vodnej dopravy".  
 

Aktivity Jachtklubu: 

Jachtklub ŽU zabezpečuje praktickú časť základného výcviku ovládania a manévrovania s motorovými 
malými plavidlami a s triedovými a námornými plachetnicami, konanie školení, kurzov a odborných 
seminárov, sprostredkovanie odborných konzultácií a poradenstva k problematike stavby, prevádzky, 
údržby a opráv plavidiel. Tiež zabezpečuje činnosť školiteľského strediska pre získavanie 
kvalifikačných oprávnení požadovaných Štátnou plavebnou správou pre okruhový jachting a 
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre námorný jachting. Každoročne organizuje 
otváranie a zatváranie vodnej hladiny na oravskej priehrade a od minulého roku v spolupráci so 
študentami Katedry vodnej dopravy Žilinskej univerzity aj na Vodnom diele v Žiline. Prispieva tým k 
propagácii jachtingu smerom k verejnosti, študentom ŽU a rozvoju vodných športov v Žiline. 

 
Minuloročné aktivity: 

• sprostredkovanie okruhového jachtingu pre študentov ŽU na vodnom diele Žilina, 
otváranie vodnej hladiny, spolupráca pri akciách pre deti z detského krízového centra 
Náruč v Žiline Zádubní; 

• reprezentovanie Žilinskej Univerzity na podujatiach okruhového jachtingu ako sú napríklad 
regata Modrá stuha na Oravskej priehrade, Oravské fukoty – 24 hodinový jachtársky 
maratón, majstrovstvá Slovenska v triede 420 na Senci, regaty na Liptovskej Mare; 

• opravy a údržba školských plachetníc – dve otvorené, triedy 420 a jedna kajutová 
plachetnica typu Beluga; 

• prostriedky na fungovanie klubu sú získavané z členských príspevkov a financie získané 
z fondu študentských organizácií sú použité výhradne na opravy a údržbu školského 
majetku, teda univerzitných plachetníc. Príspevok ŽU (11 000 SKK) bol použitý na nákup 
materiálu na opravu školských plachetníc, ktoré sú toho času v správe katedry vodnej 
dopravy fakulty PEDaS, Žilinskej univerzity. Materiál na opravy bol z prevažnej časti 
náterové hmoty. 

 

Ciele do budúceho roku: 

• výmenou lán a kovaní dokončiť celkovú rekonštrukciu okruhových plachetníc; 
• reprezentovanie ŽU na rôznych jachtárskych podujatiach, obhájenie 3.miesta na 

maratóne Oravské fukoty; 

• realizácia projektu víkendový jachting - v spolupráci s katedrou vodnej dopravy sprístupniť 
každý víkend plachtenie na vodnom diele Žilina pre širšie masy záujemcov. 

 

Počet aktívnych členov - študentov: 12 
Člen poverený vedením študentských aktivít: Ján Kováčik 
Kontakt: 0907654578, www.voda.utc.sk, cafa@inmail.sk  


