
 
 

Klub slovenských turistov odbor Ružomberok pozýva na 

SPLAV MALÉHO DUNAJA 

v dňoch 6.5. ÷ 10.5.2022 

Program a predpokladané úseky: 

6.5.2022 pi - na  obed presun autami do Novej Dedinky, postavenie stanov, nocľah. 

7.5.2022 so - zbalenie stanov, nalodenie, splav z Novej Dedinky (hať),  

  - zastávka reštaurácia Ister Nová Jelka (23,5 km),  

  - Jelka (vodný mlyn), postavenie stanov, nocľah, možnosť občerstvenia  

    v reštauráciách pri táborisku - celková dĺžka trasy 1.deň 31,5 km. 

8.5.2022 ne - zbalenie stanov, nalodenie, splav z Jelky (vodný mlyn),  

  - prestávka na obed Madarasz kemp, v bufete možnosť občerstvenia (10 km),  

  - hať Tomašíkovo (24 km) - prenášanie lodí,  

 - vodný mlyn pri Tomašíkove, postavenie stanov, nocľah,   možnosť  

    občerstvenia v reštaurácii pri táborisku - celková dĺžka trasy 2.deň 25,5 km.   

9.5.2022 po - zbalenie stanov, nalodenie, splav od vodného mlyna pri Tomašíkove, 

- prestávka na obed Jahodná v reštaurácii Alba Régia (9 km) 

  - Topoľníky kemp, postavenie stanov (možnosť ubytovania v chatkách),  

    nocľah, možnosť občerstvenia v kempe v reštaurácii, termálne kúpalisko, 

     celková dĺžka trasy 3.deň 30,4 km. 

10.5.2022 ut - doobedu odovzdanie požičaných člnov a preprava mikrobusom do Novej 

     Dedinky odchod domov. 

V prípade dohody väčšiny účastníkov je možné zabezpečiť odvoz účastníkov z Topoľníkov 

do Novej Dedinky už v pondelok podvečer s tým, že kto bude chcieť môže ísť domov svojim 

autom už v pondelok večer alebo prenocovať v Novej Dedinke a ísť domov až utorok. 

 



 

 Posádku kanoe tvoria najlepšie 2 osoby, príp. 3 osoby. Z posádky by mal mať aspoň 

jeden člen základné skúsenosti s vedením člna. Kanoe trojsedadlové je určené pre dve dospelé 

osoby a jedno dieťa. 

      Výstroj je možné požičať v Novej Dedinke od spoločnosti Splavma. 

      Cena prenájmu kanoe je 15 € za osobu a deň pri viacdňovom splave. V cene kanoe sú 

dve pádla, jeden barel a záchranné vesty podľa potreby. 

      Cena platí pre dvojsedadlové aj trojsedadlové kanoe, nakoľko sa nelíšia rozmermi, ale 

iba počtom sedadiel.   

 Bližšie informácie (viď www.splavma.sk) o cenách, požičiavaní lodí a preprave 

účastníkov z cieľa splavu do Novej dedinky spoločnosťou Splavma. To je v našom prípade 

z Topoľníkov doprava do Novej dedinky 60 € (delené počtom účastníkov pri jednej ceste).  

Ďalšie možné poplatky :  

 - kemp Nová Dedinka (doteraz sa neplatilo nič) 

 - priestor na stanovanie vodný mlyn Jelka (doteraz bolo 5 € za stan ak prišiel výberca) 

 - priestor na stanovanie Tomšíkovský mlyn (doteraz sa neplatilo nič)   

 - kemp Topoľníky (cenník kempu) 

Doprava :  z RK do Novej Dedinky a späť vlastnými osobnými autami.  

Stravovanie : z vlastných zásob, možnosť aj v reštauráciách popri Malom Dunaji. 

Predpokladaný denný časový plán : 

9,30   – začiatok splavu (odrazenie od brehu) 

12,00 – 13,00  – obed (občerstvenie) po trase splavu 

16,00 – 17,30  – ukončenie splavu  

Po trase zástavky na vystretie nôh, WC a občerstvenie v prírode podľa dohody účastníkov. 

 Pre záujemcov o súťaženie, v sobotu štartuje z Novej Dedinky o 930 hod. 

Malodunajský vodácky maratón https://klubmalydunaj.sk/maraton.  

Prihlášky :   do 11.4.2022 (z dôvodu objednania lodí a skoordinovania dopravy) 

Taktiež v prihláške prosím o informáciu, či ste za prepravu z Topoľníkov do Novej dedinky 

už v pondelok večer alebo až v utorok v kľude. 

Podrobnejšie informácie KST Ružomberok: Mišík Dušan, 0905 297 685  
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