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Klub vodných športov, Karlova Ves 

ÚVOD 

Činnosť Klubu vodných športov (KVŠ) v Karloveskej lodenici v roku 
2020 nepriaznivo ovplyvnila zlá epidemiologická situácia. Plán 
činnosti bol rozsiahly, no naplniť sa ho podarilo len čiastočne. 
Prejavilo sa to aj na vývoji počtu členov, na ktorý malo vplyv aj 
zvýšenie členského. Napriek tomu je možné ho označiť za úspešný. 
Tiež sme získali nové skúsenosti ako ďalej s rozvojom našich aktivít. 

1. KLUB VODNÝCH ŠPORTOV 

Riadna činnosť v lodenici sa rozbiehala až koncom mája a začiatkom 
júna. Členskú základňu klubu, ktorý je nájomcom Karloveskej 
lodenice tvorilo na začiatku roka 2020 celkom 152 vodákov, z toho 
106 dospelých a 46 detí. 

Z vodáckych kurzov pre verejnosť sa prihlásilo do Karloveskej 
lodenice 6 nových členov. V priebehu roka pomáhali členovia KVŠ 
v rámci brigádnických hodín udržiavať starú a pripraviť novú budovu 
lodenice na používanie. Pracovali s deťmi vo vodáckom krúžku, 
venovali sa mladým skautom a viedli vodácke výcviky pre verejnosť. 
Organizovali klubové tréningy a splavy pre členov KVŠ, aj pre 
verejnosť. Do nového roku 2021 sme navzdory COVIDU, ktorého 
dôsledok nejako postihol viacerých členov a zvýšeniu členského kvôli 
novým nákladom, vstúpili v celkovom počte 147, z čoho je 99 
dospelých a 48 detí. Priebežne registrujeme aj nových záujemcov.  

Okrem vodných turistov sú historicky súčasťou klubu aj vodní 
motoristi, ktorí aktuálne majú 11 členov. Fungujú po nútenom 
vysťahovaní zo starej budovy lodenice v roku 2008 na súkromnom 
pozemku pri Medveďove. Pravidelne organizujú a zúčastňujú sa 
pretekov nerýchlostných motorových člnov v rámci Slovenského 
zväzu vodného motorizmu, aj na medzinárodných súťažiach. V roku 
2020 organizovali V. a VI. kolo seriálu pretekov na Slovensku. KVS 
patrí 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska. 
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2. KLUBOVÁ ČINNOSŤ 

A) Práca s deťmi 

Skauti 

Od januára až do začiatku epidemiologických opatrení v marci sa 
v priestoroch lodenice konali stretnutia 2. oddielu vodných skautov 
Kontiky, patriaci pod 11. Zbor Biele delfíny, s ktorými má KVŠ Karlova 
Ves dlhodobo podpísané memorandum o spolupráci. V letných 
mesiacoch sa v lodenici uskutočnili aj dva turnusy týždenného 
denného skautského tábora. Pravidelné aktivity pokračovali až do 
začatia epidemiologických opatrení v októbri 2020. 

Vodácky krúžok 

Určený pre deti vo veku 10 – 15 rokov. Bol spustený začiatkom 
septembra (po uvoľnení opatrení). Záujem bol veľký, kapacity krúžku 
do pôvodne plánovaného počtu 15 detí sa rýchlo zaplnili. Na základe 
skúseností a dostupného vybavenia sme nakoniec akceptovali viac 
záujemcov. Vodácky krúžok, dva razy do týždňa, utorok a štvrtok, 
fungoval do polovice októbra. Činnosť krúžku zastavili na neurčito 
epidemiologické opatrenia. 

Individuálne športovanie členov so svojimi deťmi 

Rodičia – členovia Klubu vodných športov pravidelne so svojimi deťmi 
trénovali na Karloveskom ramene a na Dunaji, splavovali ramená 
Dunaja a hlavne v lete pre deti pripravili splavy rôznych riek – 
podrobne uvádzame nižšie v zozname akcií klubu. 
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B) Akcie a splavy Klubu vodných športov 

Do pravidelnej vodáckej činnosti členov klubu patrili tréningy 
individuálne aj organizované na Karloveskom ramene, na Dunaji 
a kanáli Divokej vody v Čunove a splavy riek na Slovensku 
a v zahraničí, okrem toho letná a zimná turistika. Celú športovú 
činnosť sme však podriadili prísnym epidemiologickým opatreniam.  

Zoznam splavov slovenských riek od mája do 
októbra: 

• Dievčenský splav po Malom Dunaji z Vrakune do Jahodnej 

• Po veľkom Dunaji z Bratislavy do Novej Stráže pri Komárne 

• S deťmi po dunajských ramenách v Bodíkoch 

• Ipeľ so štartom v Kubáňove až do ústia rieky v Dunaji, 

• Plavba po Maďarských ramenách Dunaja a po obnovenom 
Kľúčovskom ramene 

• Splav malého Dunaja a Váhu v rámci deklarovaných akcii pre 
verejnosť, 

• 100 km za deň Bratislava - Komárno. 

Zoznam splavov v zahraničí: 

• 17. ročník plavby proti prúdu po Dunaji z Bratislavy do 
Hainburgu a späť 

• Na kajakoch v Jadranskom mori okolo ostrovov Krk a Prvič 

• Na divokej rieke Soča v Slovinsku 

• Splavy rakúskych divokých riek Möll, Lieser a Salza  

Zoznam ďalších športových akcií: 

• Turistický výstup na Vápennú v malých Karpatoch, iná 
turistika, bežky, … 
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C) Verejnoprospešné práce a brigádnická činnosť 

Dobrovoľnícka činnosť, brigádnické aktivity sú trvalou súčasťou 
komunitného fungovania Klubu vodných športov. Veľa odpracovaných 
hodín nie je nikde evidovaných, pretože mnoho členov berie túto vec 
ako samozrejmosť.  Za rok 2020 možno práce rozdeliť do troch častí: 

Starostlivosť o budovy lodenice a areál lodenice 

V prípade starej ide o klasickú údržbu a opravy. V prípade novej išlo 
o prípravu na jej využívanie, vybavovanie šatní lavicami, skrinkami, 
vnútorné ochranné nátery, k tomu patrí aj údržba skoro celého 
areálu, čistenie, záhradnícke práce, opravy športového materiálu.  

Celkom bolo vykonaných 235 hodín prác. 

Vodácka činnosť pre verejnosť 

Členovia lodenice vedú tréningy detí a dospelých. Pomáhajú pri 
kurzoch a pri splavoch pre verejnosť.  

Celkom odviedli na týchto aktivitách v priebehu sezóny cca tisíc 
hodín.  

Dobrovoľnícke práce mimo lodenice 

Ide hlavne o oblasť ochrany životného prostredia, čistoty a úprave 
verejných priestranstiev, aktívna účasť v riadiacich štruktúrach 
národnej organizácie KST a iných organizáciách, ktorých je KVŠ 
členom. 

K tomu patrí aj administratíva spojená s fungovaním klubu plne vo 
vlastnej réžii a nekonečné, k ničomu nevedúce rokovania, 
šikanovanie, manipulácia, klamstvá, neprimerané požiadavky 
a nakoniec nútené pristúpenie na vôľu pána Illeka a jeho Klubu 
vodného slalomu. Tentokrát prostredníctvom úradu Karlovej Vsi. 
Bohužiaľ jeho jediným prínosom do „spolupráce“ oboch klubov sú len 
problémy pre náš klub za viac ako 13 rokov jeho existencie v lodenici.  
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3. PRÁCA S VEREJNOSŤOU 

A) Kurzy 

Riadna činnosť v lodenici pre verejnosť sa rozbiehala až začiatkom 
júna. Záujemcov o vodácky kurz brzdili obavy z šírenia vírusu, ale 
v priebehu leta sa konali až tri kurzy týždenne. Celkovo sa 
uskutočnilo 25 dvojhodinových tréningov a zúčastnilo sa ich 34 osôb. 
10 tréningov sa pre nezáujem neuskutočnilo O ochote členov KVŠ 
Karlova Ves pre prácu s verejnosťou svedčí, že štyri tréningy sa konali 
aj pri jednom účastníkovi. Maximálna účasť na jednom výcviku bola 
22 ľudí. Úspechom je, že šiesti absolventi kurzov sa stali riadnymi 
členmi Karloveskej lodenice. 

B) Splavy a akcie pre verejnosť 

Štartom akcií pre verejnosť v Karloveskej lodenici bol 4. júla Deň 
otvorených dverí. Na Karloveskom ramene sa počlnkovalo 80 detí, 
130 dospelých zaujali ukážky rôznych typov plavidiel, hlavne si však 
nedali ujsť prehliadku priestorov novej budovy Karloveskej lodenice 
a informácie o činnosti v lodenici a možnosti skúsiť člnkovanie, 
prípadne sa stať členom klubu. 

V nasledujúcich mesiacoch sa pre verejnosť uskutočnili splav Váhu 
a Malého Dunaja s účasťou aj členov lodenice a 11. septembra sme 
zorganizovali splav Morava – Dunaj pre pracovníkov Miestneho úradu 
Karlova Ves. 

Otvorený prístup Karloveskej lodenice k verejnosti potvrdzuje aj 
augustová akcia – splav prírodovedného krúžku OZ Sovule a plavba 
na Karloveskom ramene pre 50 detí hádzanárskeho tábora 
zo Stupavy. V septembri sa uskutočnil výlet skautského oddielu Bieli 
Vlci po Karloveskom ramene.  
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4. EKOLOGICKÉ AKTIVITY 

Členovia skautského oddielu Karloveskej lodenice sa zúčastnili akcie 
Upratovanie bratislavských brehov a člen nášho klubu bol 
koordinátorom pre túto celomestskú akciu pre Karlovu Ves. 

Na Deň Dunaja pripravili vodácki inštruktori KVŠ v spolupráci s BROZ 
splav pre ZŠ A. Dubčeka po Karloveskom ramene a následne 
s programom v lodenici. Deti mali možnosť spoznať druhy rýb žijúcich 
v Dunaji, drobnými živočíchmi vo vode viditeľnými pod mikroskopom, 
skladanie najväčšej dunajskej ryby vyzy veľkej ako súťaž, poznávanie 
hmyzu žijúceho v areáli lodenice, … 

V auguste sme v spolupráci s CK watching.sk usporiadali splav 
s cieľom pozorovania vtáctva žijúceho pri Morave a na Dunaji.  

Viaceré podujatia, ako napríklad podujatie k Svetovému dňu migrácie 
rýb (s programom zameraným na poznávanie rýb a vodných 
živočíchov aj so živými ukážkami), plavba po dunajských ramenách 
s pozorovaním vtáctva začiatkom mája. Prednášky k podujatiu však 
boli kvôli epidemiologickým opatreniam zrušené. 

Odpracovaných bolo celkom 44 hodín. 
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5. KVALIFIKOVANÍ INŠTRUKTORI 

Pre kvalitné fungovanie výcvikov je vhodné mať ľudí znalých 
problematiky. Pre naše potreby sú to inštruktori vodnej turistiky 
v rámci Klubu slovenských turistov. Začiatkom roka 2020 
sa uskutočnilo preškolenie inštruktorov vodnej turistiky, ktoré súvisí 
s preklápaním do centrálneho registra športu. Vzh ľadom 
na epidemiologickú situáciu sa však uskutočnil len jeden turnus 
a preto nie všetci inštruktori zo starej akreditácie sú už uvedení 
v centrálnej databáze ministerstva školstva. 

Zoznam deklarovaných inštruktorov klubu vodných športov 
k decembru 2020: 

- Martin Čajági 
- Michal Šeďo 
- Karol Komora 
- Martina Čajágiová 
- Ivan Mikulič 
- Ľubica Koprivová 
- Michaela Balajová 
- Silvia Huťková 
- Lucia Hollá 

Okrem vyššie vymenovaných, ktorí sa aktívne podieľali na výcvikoch 
počas roka 2020 sú aj noví inštruktori, ktorí by mali ukončiť svoje 
vzdelanie v roku 2021. 
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6. EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Účtovný rok 2020 skončil rozdielom príjmov a výdavkov -2.280,52 €,  

príjmy celkom 20.557,58 € a výdavky celkom 22838,10 €. Záporný 
rozdiel príjmov a výdavkov je z dôvodu väčších výdavkov 
na zariadenie novej budovy, nákupu nevyhnutného materiálu 
a nezaplatených pohľadávok k 31.12.2020 vo výške 1.519,05 €.  

Účtovný rok 2020 skončil rozdielom príjmov a výdavkov -2.280,52 €, 
príjmy celkom 20.557,58 € a výdavky celkom 22.838,10 €. Záporný 
rozdiel príjmov a výdavkov je z dôvodu väčších výdavkov 
na zariadenie novej budovy, nákupu nevyhnutného materiálu 
a nezaplatených pohľadávok k 31.12.2020 vo výške 1.519,05 €. 

Príjmy

Celkovo príjmy: 20 557,58 €

   Z vlastnej činnosti: 12 731,80 €

      členské 11 633,00 €

      z poskytovania služieb 1 006,52 €

      z majetku 92,28 €

   Ostatné príjmy: 7 825,78 €

      dary a príspevky 6 095,00 €

      dotácie 313,20 €

      z podielu zaplatenej dane 1 417,58 €

Výdavky

Celkovo výdavky: 22 838,10 €

   Zásoby 4 652,21 €

   Služby 2 038,66 €

   Dary a príspevky iným organizáciám 206,40 €

   Réžia 15 940,83 €

Rozdiel príjmov a výdavkov -2 280,52 €
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Príjmy:  

Financovanie klubu je prevažne z vlastných prostriedkov. Členské 
bolo 11.633 €, z poskytovania služieb bol celkový príjem 1.006,52 €. 
Z toho refakturácia za energie KVS 242,72 €, splav pre OÚ KV 
237,80 €, kurzy pre verejnosť 526 €. Príjmy z majetku tvorili 
prenájom lodí za 50 € a podiel nájomného od KVS 42,28 €. Spolu 
vlastné prostriedky 12.731,80 €.  

Príjmy z iných zdrojov tvorili dary a príspevky 6.095 €, z toho dary 
295 €, príspevok Dunajského fondu na zariadenie šatní 5.600 € 
a vodní motoristi dostali príspevky na preteky zo Slovenského zväzu 
vodných motoristov 200 €. Podiel zaplatenej dane bol 1.417,58 €. 
Zo schválenej dotácie pre vodácky krúžok 1.200 € sa nakoniec 
použilo na materiálne vybavenie pre deti 313,20 €. 

Výdavky: 

Pri rozhodovaní o výdavkoch sme zohľadnili prioritu zariadenia novej 
budovy a nevyhnutných výdavkoch na zabezpečenie fungovania 
služieb pre verejnosť a vodáckeho krúžku. Zohľadnili sme aj potrebu 
členov využívať lodeničný materiál. Bežne sa stávalo, že nebol 
dostatok pádiel a lodí súčasne pre kurz, potreby členov v tom istom 
čase a vodáckeho krúžku. Problémy sme riešili zapožičaním 
súkromného vybavenia od členov alebo jednoducho na úkor členov.  

Zásoby (materiálové výdavky) vo výške 4.652,21 € tvoril drobný 
športový materiál v hodnote 2.396,74 €. Väčšina materiálu sa 
nakupovala za účelom fungovania aktivít pre verejnosť a vodácky 
krúžok. Dokúpili sme potrebné pádla na kajaky, plávacie vesty 
a špricky. Kapacita možnosti poskytnutia služby pre verejnosť vzrástla 
na 50 osôb. Na budovy sa použilo 1.185,44 €, z toho 1.122,45 € na 
náter vnútorných stien Novej lodenice a zvyšok na dokončenie náteru 
časti strechy starej budovy z minulého roka. Vybavenie skladu 
a priestoru na uloženie lodí stálo 229,58 € a na výmenu zámkov 
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a kľúčov sme minuli 531,24 €. Ostatné výdavky na materiál  súviseli 
s bežnými výdavkami na prevádzku klubu.  

Výdavky na služby v celkovej výške 2.038,66 €. 1.708,38 € sme dali 
na organizáciu akcií ako Deň otvorených dverí, splavov a pretekov. 
42,28 € je podiel výdavkov KVS na nájomnom za december 2020 
a 288 € za opravu prívesu.  

Dary a príspevky iným organizáciám vo výške 206,40 € súvisia 
s výdavkami na zaplatenie členského v národných organizáciách 
zastrešujúcimi vykonávané športy a záujmy klubu.  

Najvyšším výdavkom klubu je réžia vo výške 15.940,83 €. Z tej 
navýznamnejšiu položku tvorili výdavky na novú budovu vrátane 
energií 5.731,62 €. Výdavok za energie v starej budove bol 
1.402,04 €. Úspora bola dosiahnutá vďaka protipandemickým 
opatreniam, keď po väčšinu vykurovacej sezóny bola budova uzavretá 
a temperovaná len na nevyhnutných 17°C, aby nedochádzalo 
k plesniveniu stien.  Ostatné výdavky na propagáciu a réžiu klubu boli 
1.346,04 €.  

Vybavenie šatní stálo 6.011,13 €. Nákup lodí sa obmedzil na nákup 
dvoch zánovných lodí v dobrom stave v hodnote 1.450 €, čo 
predstavuje cca 50% hodnoty nových lodí. 

Majetok klubu tvoria peniaze na účtoch a v bankách v hodnote 
10.001,47 €. Evidovaný drobný majetok alebo plne odpísaný 
dlhodobý majetok  v používaní tvoria dva prívesy na lode, 47 kanoe, 
11 morských kajakov, 12 kajakov na divokú vodu, 2 pramice, skrinky 
a lavice v šatniach v novej a starej budove.  

Pohľadávky ku koncu roka tvorili tieto položky: za splav v roku 
2020 240 € voči CK watching.sk, 156 € po splatnosti za poskytnutie 
energií na stavbu novej lodenice v roku 2018 voči firme Ligneus 
a 1.122,45 € náhradu za náter vnútorných stien novej lodenice. 

Záväzky tvorí len nevyčerpaný podiel zo zaplatenej dane prijatý 
v roku 2020 35,84 €. 
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Do budúcnosti bude treba zabezpečiť obnovu lodí kanoe, pretože 
niektoré majú viac ako 15 rokov a sú značne opotrebované, 
dokúpenie ďalších 8 - 10 kajakov oboch typov (morských a na divokú 
vodu) a kajakových pádiel na zabezpečenie plynulého fungovania 
vodáckeho krúžku, kurzov pre verejnosť a aj pre potreby členov. 
Zdroje financovania sú obmedzené, ale prijatím turistiky (aj vodnej) 
medzi registrované športy s registrovanou národnou organizáciou 
Klub slovenských turistov sa otvárajú nové možnosti, vrátane grantov 
z rôznych fondov a nadácií. Závisí to však aj od celkovej ekonomickej 
situácie na Slovensku. Našou základnou filozofiou je byť sebestační 
pre zachovanie stability nevyhnutného financovania. Neisté príjmy 
ako dotácie a príspevky z grantov sú pre nás doplnkom na rozvoj 
a skvalitnenie našich aktivít. 
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ZÁVER 

Rok 2020 bol pre klub špecifický z viacerých príčin. Dostali sme 
do nájmu budovu novej lodenice aj s podmienkami užívania, ale 
na druhej strane ju nebolo možné hneď využiť na plné kapacity, 
pričom už začala generovať priame náklady. Zároveň situácia okolo 
COVID-19 ovplyvnila finančnú situáciu viacerých členov, ktorí museli 
zvážiť nakoľko je pre nich členstvo rentabilné a koľko členov 
domácnosti ostane členmi. Aktivity v priebehu roka pre verejnosť 
tento výpadok členov skoro nahradili a vyhliadky na zveľaďovanie 
členskej základne, v prípade podmienok aspoň takých ako počas leta 
2020, vyzerajú realisticky. Na efektívne fungovanie vodáckeho krúžku 
a ostatných aktivít súvisiacich s verejnosťou bude treba doplniť lodný 
park, pretože v špičke začína byť problém s dostupnosťou materiálu 
pre všetkých záujemcov. V pláne je vylepšenie interaktívnosti našej 
webovej stránky a pokračovanie v aktívnej propagácii akcií pre 
verejnosť, ktoré dlhodobo vykonávame. Okrem toho plánujeme 
nadviazať na rozbehnuté spolupráce ohľadom práce s mládežou 
a rôznych ekoaktivít s našim partnerskými organizáciami ako sú 
slovenský skauting zastúpený 11. oddielom Biele delfíny, Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie, Dunajský fond a veríme, že 
sa podarí rozbehnúť aj deklarovanú spoluprácu s Fakultou telesnej 
výchovy a športu UK za účelom praxovania študentov v rámci 
výučbového procesu. 

        
        Martin Čajági 
           podpredseda KVŠ, KV 
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FOTOPRÍLOHA Z AKCIÍ 
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Jesenný tréning členov

Čistenie brehov ramena
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Vĺčatá z Bielych delfínov na zátoke

Záver Malý Dunaj
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Začiatok tréningu vodáckeho krúžku

Splav Karlova Ves 
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Splav Váhu

Plavenie detí v rámci dňa Dunaja
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Splav Ipľa

Septembrový kurz 
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Zariadenie šatní v novej lodenici

Informačná tabula na vstupe


