Informácia o konferencii SACR o využití vodných plôch a riek pre cestovný ruch.
Na pozvanie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch som sa 30.-ho septembra 2010 zúčastnil na
odbornej konferencii v hoteli AQACITY Poprad.
Hlavnou témou konferencie bola voda, vodné plochy a rieky a ich využitie na rozvoj turizmu na
Slovensku. V priebehu dňa odznelo 8 prednášok s s takými obsahmi:
-Slovensko: žiadaná, jedinečná a kvalitná dovolenková destinácia,
-Efektívne využívanie vodných zdrojov a ekoturistika na Slovensku,
-Kúpeľníctvo a trvale udržateľný rast cestovného ruchu,
-Vysokohorské plesá a vodopády-čarovný fenomén tatranskej prírody,
-Problematika rozšírenia vodnej turistiky na Slovensku,
-Využitie vôd na Slovensku pre rekreačnú plavbu a rozvoj cestovného ruchu z pohľadu užívateľa,
-Proces zavádzania pitnej vody do aquacentier Čadca a Lipt. Mikuláš,
-Pasportizácia slovenských tokov a vodných nádrží pre športovú a rekreačnú plavbu.
Boli to celkom zaujímavé a aj poučné prednášky a možno pomôžu rozvoju aj vodnej turistiky na
Slovensku. Ja osobne som prezentoval KST-sekciu vodnej turistiky s témou: Problematika
rozšírenia vodnej turistiky na Slovensku, v ktorej som vyzdvihol jej prínos pre zdravie, psychiku a
výchovu k ochrane prírody ale som aj poukázal na rôzne príčiny, ktoré bránia jej masovejšiemu
rozvoju. Ponúkol som tiež možnosť spolupráce zo strany KST pri ďalších aktivitách, ktoré by mohli
pomôcť rozšíriť jej masovejší rozvoj a očakávam spoluprácu zo strany SACR /Jej heslovitú
predlohu prikladám/.
Mala pomerne dobrú odozvu v diskusii a niektoré problémy sme rozdiskutovali podrobnejšie. Zo
strany KST-SVT som ponúkol pomoc v tom, že im môžeme vyškoliť inštruktorov a cvičiteľov,
poskytneme im adresár cvičiteľov v tom-ktorom regióne, vhodné úseky riek s kilometrážou ap.
Môžeme tiež s ich pomocou vydávať rôzne propagačné materiály. Dúfam, že táto diskusia
napomôže ďalšej spolupráci. /Navrhujem preto pri spracovávaní návrhu rozpočtu vyčleniť určité
finančné prostriedky aj na tieto činnosti- hlavne pri komunikácii s MŠ./
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