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ÚVOD
Činnosť Klubu vodných športov (KVŠ) v Karloveskej lodenici v roku
2021

nepriaznivo

ovplyvnila

zlá

epidemiologická

situácia.

Plán

činnosti bol optimistický, no naplniť sa ho podarilo len čiastočne.
Prejavilo sa to aj na vývoji počtu členov. Napriek tomu je možné ho
označiť za úspešný. Tiež sme toho roku viac rozvinuli spoluprácu
s miestnou časťou.

1. KLUB VODNÝCH ŠPORTOV
Riadna činnosť v lodenici sa rozbiehala až začiatkom. Členskú
základňu klubu, ktorý je nájomcom Karloveskej lodenice tvorilo na
začiatku roka 2021 celkom 147 vodákov, z toho 99 dospelých a 48
detí.
Z vodáckych kurzov pre verejnosť sa prihlásili do Karloveskej lodenice
viacerý nový členovia. 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 2022 sme navzdory COVIDU, vstúpili v
celkovom počte 184, z čoho je 128 dospelých a 56 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....
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2. KLUBOVÁ ČINNOSŤ

A) Práca s deťmi
Skauti
Od mája až do začiatku epidemiologických opatrení v novembri sa v
priestoroch lodenice konali minimálne 1x týždenne stretnutia 2.
oddielu vodných skautov Kontiky, patriaci pod 11. Zbor Biele delfíny,
s ktorými má KVŠ Karlova Ves dlhodobo podpísané memorandum o
spolupráci. Cez školský rok sa stretávali pravidelne každú stredu
a občas aj v iné dni v rámci nepravidelnej činnosti.

Vodácky krúžok
Určený pre deti vo veku 10 – 15 rokov. Bol reštartovaný začiatkom
mája (po uvoľnení opatrení). Väčšina detí ostala pár ubudlo iné zas
pribudli. 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
Novembra. V lete sme mali aj týždenný denný tábor na lodenici.
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.

Výročná správa za rok 2021

Strana 4 z 17

Klub vodných športov, Karlova Ves

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:
• Splav malého Dunaja v rámci akcii pre verejnosť
• Jarný splav Belej
• Splav spodného úseku Čierneho váhu
• Splav Ipľa
• Splav 2 úsekov dolného Váhu v rámci
deklarovaných akcii pre verejnosť
• 100 km za deň Bratislava - Komárno.

Zoznam splavov v zahraničí:
• 18. ročník plavby proti prúdu po Dunaji z Bratislavy
do Hainburgu a späť
• 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 2021 možno práce rozdeliť do troch častí:

Starostlivosť o budovy lodenice a areál lodenice
V prípade starej ide o klasickú údržbu a opravy + údržba skoro celého
areálu, čistenie, záhradnícke práce, opravy športového materiálu.
V novej lodenice pribudli sušiaky na materiál. A nové police do
skladov.

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. V rámci toho sme
organizovali splavy prístupné pre verejnosť a to :
-

Splav Váhu : úsek Hlohovec – Sereď
Splav Malého Dunaja: Jelka Mlyn – Potônske Lúky
Splav Váhu : úsek Nové Mesto nad Váhom – Piešťany

Tieto boli spropagované podľa podmienok zmluvy : výveska Karlovej
Vsi, web klubu, web mestskej časti, Karloveské noviny pred konaním
akcie. Fotky z akcii sú v prílohe.

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. V rámci MDD/DOD na lodenici na ekologických vzdelávacích
aktivitách bolo nasadených 12 ľudí na cca 5 hodín. Plus sa členovia
našej lodenice zúčastnili / spolu organizovali upratovanie brehov.
Tam nemáme presnú dotáciu ale odhad je okolo 20 človeko/hodín.
Sumárne len tieto registrované aktivity boli cca 70 človeko/hodín.
Plus máme aktivity ktoré sú v bežnej réžii a neevidujú sa.
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3. PRÁCA S VEREJNOSŤOU

A) Kurzy
Kurzy sme začali 26.4.2021. Celkovo sa zúčastnilo 56 osôb na 46
dvojhodinový tréningoch. Počas celej sezóny sa nekonali kurzy len v
prípade vysokej vody. Pre záujem ukončilo kurzy až chladné počasie.
Poslední otužilci vydržali do 17.11. Kurzy nad rámec zmluvy v októbri
a novembri sa konali raz do týždňa. Opäť sme získali z účastníkov aj
nových členov.

B) Splavy a akcie pre verejnosť
Štartom akcií pre verejnosť v Karloveskej lodenici bol 29. mája akcia
Karloveské jedno-hubky, kde sme sa podieľali vozením ľudí po
zátoke. Prevezených bolo cez 300 ľudí dospelých aj detí. 1. Júna
u nás bola trieda z odborného učilišťa Dúbravská cesta 1. 19. Júna sa
konal splav malého Dunaja v úseku Jelka Potônske lúky. 26. Júna
sme organizovali deň otvorených dverí na lodenici. Na Karloveskom
ramene sa počlnkovalo 100 detí, 120 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 dva splavy
Váhu a Malého Dunaja s účasťou aj členov lodenice a 10. septembra
sme zorganizovali splav Malého Dunaja pre pracovníkov Miestneho
úradu Karlova Ves.
Mimo toho máme každý 1. a 3. utorok v mesiaci počas sezóny.
v čase od 16:00 -17:00 konzultačné hodiny pre verejnosť.
Mimo toho fungujú naše štandardné informačné kanály zavesené na
našej stránke.

Výročná správa za rok 2020

Strana 7 z 17

Otvorený prístup Karloveskej lodenice k verejnosti potvrdzuje aj
koncoročný výlet triedy zo ZŠ Alexandra Dubčeka na ramene spojený
s opekačkou

a

plavba

na

Karloveskom

ramene

pre

50

detí

hádzanárskeho tábora zo Stupavy. 25. septembra sa uskutočnilo
podujatie pre verejnosť člnkovanie na zátoke.

Koncom októbra sme ešte v spolupráci so skautmi z Bielych Delfínov
hostili delegáciu old-skautov zo západnej

Európy, ktorý podporujú

rôzne projekty s deťmi. Výsledkom bolo že 2. oddiel vodných skautov
Kontiki dostal sponzorský grant na projekt výstavby malej drevenej
plachetnice, ktorý sa uskutoční u nás na lodenici.

Zároveň sme boli súčasťou dokumentu ľudia na Dunaji.
https://www.youtube.com/watch?v=Qz9VxJmRRzM
Ktorý vznikol v spolupráci s našimi partnermi.
Zábery od nás z lodenice a s našimi členmi sú od cca 5:10 do 7:10
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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
aktivity v rámci dňa otvorených dverí 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, zachraňovanie najväčšej dunajskej ryby vyzy veľkej
ako súťaž, aktivity na triedenie odpadu a čo rieky patrí a čo nie, …
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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. Vzhľadom 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 2021:
-

Martin Čajági
Michal Šeďo
Karol Komora
Martina Čajágiová
Ivan Mikulič
Ľubica Koprivová
Michaela Balajová
Silvia Huťková
Erik Heveši
Lucia Hollá
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ZÁVER
Rok 2021 bol pre klub ďalším špecifickým z viacerých príčin.
Rozbiehali sme systém používania novej budovy v kombinácii krúžky,
skauti, výcviky pre verejnosť. 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 členovia začali aktívne pribúdať a vyhliadky
na rok 2022 vyzerajú v tomto smere veľmi pozitívne. Na efektívne
fungovanie vodáckeho krúžku a ostatných aktivít súvisiacich s
verejnosťou sme síce doplnili lodný park ale špecifické lode bude ešte
treba, 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 eko-aktivít 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

Karloveské Jedno-hubky

Študenti z odborného učilišťa Dúbravská cesta 1
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Splav Malého Dunaja Jelka – Potônske Lúky

Deň Otvorených dverí na lodenici
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Výlet ZŠ Alexandra Dubčeka Karlova Ves

Denný vodácky tábor
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Splav Váhu Hlohovec - Sereď

Proti-prúdna plavba na Hainburg
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Splav zamestnancov MiÚ Karlova Ves

Splav Dubnica nad Váhom Piešťany
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Old skauti zo západnej Európy na Lodenici

Jarný splav rieky Belá v Tatrách
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