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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. finančné prostredky mesta vo výške 335 012,95 Eur v rozpočte roku 2017 na vyplatenie
účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke,
2. vyčlenené finančné prostriedky použiť z rezervného fondu hlavného mesta

Dôvodová správa:
Rekapitulácia:
- v roku 2007 mesto predalo pozemky v Karloveskej zátoke spoločnosti Karloveské rameno
za približne 25 mil. SKK (837 tisíc EUR) s verejným prísľubom, že celý výťažok z predaja
bude použitý na výstavbu novej lodenice v zátoke.
- 502 tisíc výťažku predaja podľa štatútu išlo na účet MČ Karlova Ves a 392 tisíc EUR na
účet mesta
- 15. decembra 2008 MsZ prijalo u.č. 606/2008, ktorým schválilo poskytnutie účelovej
dotácie vo výške 45% z kúpnej ceny na účely vybudovania lodenice
- 26. mája 2011 MsZ uznesením číslo 107/2011 nahradilo slová vo výške 45% slovom 40%,
čo činilo 335 012,95 eur kúpnej ceny
- toto uznesenie dodnes nebolo naplnené, hoci mestská časť opakovane o to žiada mesto
- čiastku 502 tisíc EUR mestská časť Karlova Ves odložila na stavbu lodenice a v tomto roku
získala aj platné stavebné povolenie
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na svojom rokovaní dňa 15. decembra 2008 prijalo
uznesenie č. 606/2008, ktorým Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schválilo
poskytnutie účelovej dotácie vo výške 45 % z kúpnej ceny celkom v sume 25 231 500,-- Sk,
t. z. 11 354 175,-- Sk z predaja pozemkov v k. ú. Karlova Ves, spoločnosti Karloveské
rameno, s. r. o., so sídlom na Lamačskej ceste 3 v Bratislave, parc. č. 3110/13 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 452 m2, parc. č. 3110/14 - ostatné plochy vo výmere 104 m2,
parc. č. parc. č. 3110/15 – ostatné plochy vo výmere 45 m2 a parc. č. 3111/5 - ostatné plochy
vo výmere 5006 m2, vzniknutých podľa GP č. 30/2007 z pozemkov parc. č. 3110/5, parc.
č. 3110/12 a parc. č. 3111/1, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 205/2008. Účelová dotácia sa poskytuje na vybudovanie
lodenice a súvisiacu relaxačno-oddychovú infraštruktúru, ktorá bude vo vlastníctve mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves.
Toto uznesenie bolo upravené na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 26. mája 2011
prijatím uznesenie č.107/2011 takto:
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu uznesenia Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 606/2008 zo dňa 15. 12. 2008 takto:
1. Slová „vo výške 45 %“ sa nahrádzajú slovami „vo výške 40 %“.
2. Slová „t. z. 11 354 175,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „t. z. 10 092 600,- Sk, čo činí
335 012,95 Eur“.
T: 31. 12. 2012
Význam lodenice Karloveské rameno pre život v Bratislave
Karloveské rameno je jedným z mnohých dunajských ramien. Jeho špecifikom je
najmä to, že je plne prietočné. Toto rameno sa oddeľuje od hlavného toku Dunaja v spodnej
časti Karlovej Vsi a vytára takto akúsi prirodzenú hranicu uvedenej mestskej časti Bratislavy
až k miestnej lodenici, kde sa znovu napája na hlavné dunajské koryto. Rameno vytvára
meandre, má štrkovo-pieskové, mierne sa zvažujúce brehy. Dno je pokryté vrstvami štrku
a naplavenín. Najmä v hornej časti je hladina pomerne nízka a v čase nižšieho vodného stavu

v týchto miestach úplne vysychá. Karloveské rameno v Bratislave je jedno z posledných
dunajských ramien na Slovensku, ktoré prúdi a prirodzene reaguje na dynamiku Dunaja.
Pokojné vody Karloveského ramena a zátišia mohutných stromov lužného lesa vytvárajú
výborné podmienky na relaxačné aktivity. Oplatí sa sem vyraziť za pohodovou prechádzkou,
na bicykli, za rybárčením, člnkovaním, alebo dokonca do múzea. Pozdĺž cyklochodníka boli
umiestnené lavičky, na brehu ramena sa nachádza aj niekoľko ohnísk.
Výhodou Karloveského ramena je jeho ľahká dostupnosť v rámci Bratislavy. Miesto je
napojené cyklochodníkom na hlavnú cyklotrasu, ktorá vedie bratislavským nábrežím, taktiež
je spojené s cyklistickým chodníkom, ktorý vedie z Karlovej Vsi smerom na Železnú
studničku.
Čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, tak neďaleko (pri Botanickej záhrade) je situovná
zastávka električky a aj autobusy. Dostanete sa sem všetkými električkovými spojmi, ktoré
vedú do Karlovej Vsi a Dúbravky (č.4, 5, 6, 9). Z autobusov tu zastavujú vozidlá smerujúce
do Devína (č.28 a 29 – môžete vystúpiť aj na zastávke Vodárenské múzeum) a na Dlhé diely
(č.32 a 133). Automobilisti môžu zaparkovať pod mostom Lafranconi, kde je dostatok
parkovacích miest a ku Karloveskému ramenu to je len pár minú pešo.
Snáď najpozoruhodnejším stavebným objektom v Karloveskom ramene je tunajšia
lodenica. Konkrétne ide o dva neobvyklé stavebné objekty, ktoré sú na území Bratislavy
úplne jedinečné. Žltá budova evokuje historickú drevenú loď. História lodeníc spadá do roku
1932, keď bol založený Klub bratislavských kajakárov a o tri roky neskôr vodácky klub
Tatran. Tieto lodenice, nachádzajúce sa v celkom nenápadnej zátoke vychovali množstvo
špičkových športovcov svetovej úrovne. Od roku 2007 sú zapísané ako Národná kultúrna
pamiatka1. Lodenica však slúži i širokej základni rekreačných vodákov, čím plní veľmi
významnú funkciu na poli zdravého životného štýlu pre široký okruh priaznivcov z celej
Bratislavy. Pôvodná lodenica prešla v roku 2014 generálnou opravou z dôvodu mohutných,
dunajských záplav v roku 2013.
Práve nová lodenica v Karloveskom ramene má naďalej podporovať výchovu
vrcholových športovcov, ale zároveň plne rozvíjať amatérske vodáctvo. Lodenica
v Karloveskom ramene ponúkne výborný relax vo forme kanoistiky, kde sa Bratislavčania
a ostatní návštevníci budú môcť na pokojnej vode naučiť najzákladnejšie poznatky, ktoré
tento šport obnáša. Tunajší klub sa venuje mládeži a usporadúva najrôznejšie akcie súvisiace s
týmto športom. Členovia klubu sa zúčastňujú samozrejme na rôznych vodáckych pretekoch.
V Karloveskom ramene však často vídať pri kanoistike i študentov vysokých škôl vzhľadom
na to že kanoistiku, resp. člnkovanie majú ako súčasť voliteľného predmetu na vysokej škole.
Tento kratučký kúsok Dunaja dokázal Slovensku urobiť skvelú reklamu. Konkrétne
vodácky šport. V zátoke má dlhú tradíciu kanoistika, slalom i zjazd a dokonca rafting.
Hlavnou liahňou vodáckej špičky je VK Tatran a ŠKP Bratislava. Celkovo tu však pôsobí až
10 vodáckych klubov. V ramene vyrástli ako olympijskí víťazi bratia Pavol a Peter
Hochschornerovci. Na Olympiádach získali 3x zlato, 1x bronz, 5x sa stali majstrami sveta
a 6x majstrami Európy, čo istotne nie je náhoda a potvrdzuje, že chlapci z Karloveskej zátoky
vedia ako na to. Kvalita tunajšej prípravy má isto pevné korene. Nemožno „obísť“ ani Jána
Matochu, známeho už z Olympiád v rokoch 1948 a 1952 v Londýne a Helsinkách.
K tunajšiemu vodáckemu výkvetu sa ďalej radí Ladislav Čepčiansky, olympionik z rokov
1956 v Melbourne a 1960 v Ríme. Bratranci Peter a Ladislav Škantárovci si pripísali titul
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majstrov Európy a na olympiáde v Rio de Janeiro (2016) zlato . Z Karloveského ramena
pochádza i mnoho šikovných vodáčok svetovej triedy ako Jana Petranová, Milada Daštinská,
Martina Kohlová a Eva Hochschornerová. Mien úspešných športovcov z týchto vôd je
neúrekom a mnoho o nich sa môžete dočítať v knihe Zátoka šampiónov. Tradícia úspechu má
vplyv i na terajšie generácie vodákov, ktoré úspešne bodujú na svetových súťažiach.
Dlhoročne sa v ramene organizuje Hargašov memoriál, ktorý je jedným z najstarších pretekov
v rýchlostnej kanoistike na Slovensku. Viac o potenciáli a histórii Karlovskej zátoky je možné
nájsť na webovej stránke http://www.kst.sk/index.php/vodna-turistika-cinnosti-68/327karloveska-zatoka-historia-a-sucasnost
Apel na splnenie uznesenia
Predmetné uznesenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta nebolo do dnešného
dňa naplnené, hoci zástupcovia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves opakovane žiadali
o jeho splnenie – dokumentácia tvorí prílohu materiálu.
Mestská časť predala pozemky s rozlohou vyše 5 600 štvorcových metrov v roku 2007
spoločnosti Karloveské rameno patriacej pod skupinu J&T za vtedajších 25,23 milióna korún
(vyše 837-tisíc eur). Mestská časť dostala vyše 502-tisíc eur ako svoj podiel a následne
ďalších takmer 35-tisíc ako úroky z omeškania. Hlavné mesto zinkasovalo celkovo vyše 392tisíc eur vrátane úrokov z omeškania. Uznesenie o poskytnutí účelovej dotácie vyplynulo
z dôležitosti tejto stavby pre život všetkých Bratislavčanov a vtedajší volení zástupcovia
hlavného mesta si uvedomovali, že takáto záťaž nemôže zostať len na samotnej mestskej
časti. Ani v tom období nebol rozpočet mesta v takej kondícii, aby bolo možné rozdávať bez
rozmyslu. O vyplatenie odsúhlasenej čiastky mestská časť už opakovane žiadala a apelovala
na dodržiavanie a splnenie schváleného uznesenia, nikdy ale nebola situácia taká akútna ako
teraz, keď už je stavebné povolenie na výstavbu novej lodenice právoplatné a stavba sa môže
realizovať. To je dôvod, pre ktorý Vás v tomto čase opakovane žiadam o naplnenie
platného uznesenia.
V roku 2013 boli mestskou časťou vyčíslené predpokladané náklady na výstavbu
lodenice na vyše 735-tisíc eur s daňou s tým, že nechce vstupovať do úverového zaťaženia.
Skutočné náklady určí až verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
Lodenica vyrastie na pozemku s rozlohou vyše 2 600 štvorcových metrov.
Trojpodlažná budova bude mať čistú úžitkovú plochu 539 m2, z toho terasy tvoria 72 m2.
Základy a suterén sú navrhnuté ako železobetónová konštrukcia, dve poschodia sú riešené ako
drevená konštrukcia kombinovaná s oceľovými stužujúcimi prvkami.
V suteréne bude hangár pre lode s technickým vybavením, pričom sa počíta s občasným
zatopením. Vstupné podlažie sa už nachádza nad hladinou storočnej vody. Má tu byť obchod
s vodáckymi potrebami, klubovňa, spoločenská miestnosť pre usporiadanie podujatí
a prevádzkové zázemie. Vznikne tu aj čiastočne prekrytá letná terasa. Na vrchnom podlaží
budú šatne pre dva kluby a verejnosť, fitness, sklady, sušiarne a horná terasa.
Autorom návrhu je architektonický ateliér Office 110, ktorý vyhral súťaž na
vytvorenie projektovej dokumentácie. Mestská časť rozhodla o vybudovaní lodenice ešte
v roku 2011. Začiatok výstavby je plánovaný na jar 2017. Nová lodenica v Karloveskej
zátoke by tak mohla začať slúžiť obyvateľom Bratislavy v lete 2018.
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Bratislava
Uznesenie č. 606/2008
Návrh na poskytnutie účelovej dotácie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
kód uzn. - 6.1.2
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Uznesenie č. 606/2008
zo dňa 15. 12. 2008
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
poskytnutie účelovej dotácie vo výške 45 % z kúpnej ceny celkom v sume 25 231 500,-- Sk, t. z. 11 354 175,-- Sk z predaja
pozemkov v k. ú. Karlova Ves, spoločnosti Karloveské rameno, s. r. o., so sídlom na Lamačskej ceste 3 v Bratislave, parc.
č. 3110/13 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 452 m2, parc. č. 3110/14 - ostatné plochy vo výmere 104 m2, parc. č. parc.
č. 3110/15 – ostatné plochy vo výmere 45 m2 a parc. č. 3111/5 - ostatné plochy vo výmere 5006 m2, vzniknutých podľa GP
č. 30/2007 z pozemkov parc. č. 3110/5, parc. č. 3110/12 a parc. č. 3111/1, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 205/2008. Účelová dotácia sa poskytuje na vybudovanie lodenice a súvisiacu relaxačnooddychovú infraštruktúru, ktorá bude vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
---

Odkazy
Hlasovanie č. 35
Hlasovanie č. 36
Zdieľať na Facebooku [nové okno]
Zdieľať na Twitteri [nové okno]
Poslať e-mailom | Aktualizácia: 15.12.2008 | Zobrazené: 3533
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Mesto a jeho správa > Poslanci > Mestské zastupiteľstvo - archív >
Uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy > Uznesenia mestského zastupiteľstva
- archív > Uznesenia mestského zastupiteľstva 2008 > Uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa
15.12.2008

Čítajte tiež
Petícia Za Bratislavu bez hazardných hier
Základné informácie
Georeceive a Geoshopping
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Hlasovanie č. 36: Bratislava

Bratislava
Hlasovanie č. 36
Návrh na poskytnutie účelovej dotácie mestskej časti BratislavaKarlova Ves

Odkazy
Uznesenie č. 606/2008
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy 15.12.2008 14:23:10

36. hlasovanie, bod 22.
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 62

Áno: 41

Nie: 4

Zdržal sa: 17

Nehlasovali: 0

Občiansky klub
Ballek OK: Áno
I.nám. Cílek OK:
Dobrotková OK: Áno

Blažej OK:

Brezák OK: Áno

Čapček OK: Áno

Čecho OK: Áno

Doktorovová OK: Áno

Duni OK: Áno

Encinger OK: Áno

Fabor OK: Áno

Gandl OK: Áno

Hargaš OK: Áno

Jandošová OK: Áno

Juriga OK: Áno

nám. Korček OK: Áno

Králik OK: Áno

Kríž OK: Áno

Kyselicová OK: Áno

Luptáková OK: Áno

Machajová OK: Áno

Meheš OK: Áno

Merva OK: Áno

Nevický OK: Áno

Orságová OK: Áno

Petrek OK:

Raninec OK: Áno

Šinály OK: Áno

Zahradník OK:

Mikuš OK:

Záporožanová OK:

KDH
Apalovičová KDH:
Baxa KDH: Áno
Čičmanec KDH:

Augustín KDH: Nie

Baranová KDH: Áno

Beleš DSS: Áno

Berta KDH: Áno

nám. Dyttertová KDH:

Kimerlingová KDH: Áno

Kosnáč KDH: Áno

Lehoczká KDH: Áno

Lenč KDH: Áno

Fiala KDH: Áno
Kotuľa KDH: Zdržal sa
Šramko KDH: Áno

Závodský KDH: Áno

SDKÚDS
Baranovič SDKÚDS: Zdržal sa
Hanko SDKÚDS: Áno

Čerňanská SDKÚDS: Zdržal sa

Gašpierik SDKÚDS: Zdržal sa

Huska SDKÚDS: Zdržal sa

Kianička SDKÚDS: Zdržal sa

Krištofičová SDKÚDS: Zdržal sa

Mede SDKÚDS:

Otčenášová SDKÚDS: Zdržal sa

Trstenský SDKÚDS:

Mrva SDKÚDS: Áno

SMERSD
Boháč SMERSD: Zdržal sa
Dubček Bez PP:
Hanulík SMERSD:

Dej SMERSD: Zdržal sa
Farkašovská SF:

Drozd SMERSD: Zdržal sa
Ftáčnik Bez PP: Zdržal sa

Hruška SZ: Zdržal sa

NF
Černá Bez PP: Zdržal sa
Holčík Bez PP: Nie

Ferančíková SNS: Nie
Jaško Bez PP:

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11019300&p1=11030595

Házy Bez PP: Nie
Lacková Bez PP: Áno

1/2

7. 11. 2016

Hlasovanie č. 36: Bratislava
Mráz Bez PP: Zdržal sa

Wolf Bez PP: Zdržal sa

Nezaradení poslanci
Beňuška NEKA:
Landl Bez PP:

Budaj DÚ: Zdržal sa
Mikušová NEKA: Áno

Ferenčáková NEKA: Áno
Minárik Bez PP:

Zdieľať na Facebooku [nové okno]
Zdieľať na Twitteri [nové okno]
Poslať emailom | Aktualizácia: 15.12.2008 | Zobrazené: 726
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Mesto a jeho správa > Poslanci > Mestské zastupiteľstvo > Hlasovania
zastupiteľstva > Hlasovania mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  archív > Hlasovania
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 2008 > Hlasovania mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 15.12.2008
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Hlasovanie č. 10 (26.5.2011): Mesto a jeho správa: Bratislava

Bratislava
Hlasovanie č. 10 (26.5.2011)
Návrh na prerokovanie a schválenie zmeny uznesenia č.606/2008  na vybudovanie Lodenice v m.č. Karlova
Ves
Návrh na prerokovanie a schválenie zmeny uznesenia č.606/2008  na vybudovanie Lodenice v m.č. Karlova
Ves
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy 26.05.2011 9:27:12

10. hlasovanie, bod 2.
Uznesenie bolo prijaté
Prítomní: 40

Áno: 39

Nie: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasovali: 0

SDKÚDS, MOST  HÍD
Ágošton MOSTHÍD: Áno

Černý SDKÚDS: Áno

Gašpierik SDKÚDS: Áno

Jégh MOSTHÍD: Áno

Jenčík SDKÚDS: Áno

Krištofičová SDKÚDS: Áno

Kugler SDKÚDS: Áno

NagyováDžerengová MOSTHÍD: Áno

Nesrovnal SDKÚDS: Áno

Ondrišová SDKÚDS: Áno

Šovčík SDKÚDS: Áno

Švejna MOSTHÍD: Áno

Ferenčáková NEKA:

Reinerová SDKÚDS:
Uhler SDKÚDS: Áno

Zaťovič SDKÚDS: Áno

KDH
Dyttertová KDH: Áno

Fiala KDH: Áno

Kimerlingová KDH: Áno

Kolek KDH: Áno

Lenč KDH: Áno

Pekár KDH: Áno

Šindler KDH: Áno

Tvrdá KDH: Áno

SMERSD
Borguľa SMERSD: Áno
Farkašovská SF: Áno

Čaplovič SMERSD:
Hanulík SMERSD: Áno

Drozd SMERSD: Áno
Kaliňák SMERSD: Áno

Panák SMERSD: Áno

SaS
Bendík SaS: Áno

Dzivjáková OKS: Áno

Greksa SaS: Áno

Havrilla SaS: Áno

Hečko SaS: Áno

Muránsky SaS: Áno

Osuský OKS: Áno

Augustinič SaS:

Nezaradení poslanci
Budaj Zmena zdola,DÚ: Áno
Kríž NEKA: Áno

Černá BPP: Zdržal sa
Kubovič SZ: Áno

Korček NEKA:
Pilinský SZ: Áno

Zdieľať na Facebooku [nové okno]
Zdieľať na Twitteri [nové okno]
Poslať emailom | Aktualizácia: 30.5.2011 | Zobrazené: 1977
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Mesto a jeho správa > Poslanci > Mestské zastupiteľstvo > Hlasovania
zastupiteľstva > Hlasovania mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  archív > Hlasovania
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 2011 > Hlasovania mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.5.2011

Čítajte tiež
http://www.bratislava.sk/hlasovaniec102652011/d11028276/p1=11049947
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Hlasovanie č. 10 (26.5.2011): Mesto a jeho správa: Bratislava

Petícia Za Bratislavu bez hazardných hier
Základné informácie
Georeceive a Geoshopping

© Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, Email:
webmaster@bratislava.sk
Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas. O cookies Rozumiem

http://www.bratislava.sk/hlasovaniec102652011/d11028276/p1=11049947
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KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB
Janotova 12
841 05 Bratislava

Budúce využitie obecnej lodenice pre širokú verejnosť pod správou
Karloveského športového klubu
História športu v Karloveskej zátoke siaha do konca 19. storočia, keď gróf Lanfranconi daroval Sokolu
pozemky (nie len) pri Karloveskej zátoke. Chcel aby slúžili športu. Odvtedy však pribudli nielen lodenice,
most Lafranconi či protipovodňová ochrana, ale i polyfunkčné domy.
Keď sa v Karlovskej zátoke udomácnil vodácky šport, vnikli tu jedny z najstarších lodeníc v Bratislave.
Už v roku 1932 bol založený Klub Bratislavských kajakárov a v roku 1935 aj Vodácky klub Tatran. Obe
lodenice stoja dodnes a sú zapísané ako Národné kultúrne pamiatky. V Karloveskej zátoke vyrástlo
niekoľko desiatok veľmi úspešných športovcov, majstrov Československa, majstrov Slovenska, majstrov
Európy, majstrov sveta, či účastníkov Olympijských hier vo všetkých vodáckych športoch.
Profesionálny vodácky šport by však nikdy neexistoval, ak by pri ňom neboli zároveň aj stovky až tisícky
vodáckych nadšencov, rekreačných vodákov, ktorí pádlovali a pádlujú v zátoke, nie aby prekonávali čo
najlepšie časy, ale sami pre seba. Takýto ľudia tvoria zázemie pre vznik profesionálneho športu – sú to
rodičia, ktorých nadchol šport na vode a priviedli sem svoje deti (dnes úspešných športovcov),sú to
kamaráti, ktorí podporujú rast profesionálneho športovca a bez ktorých by ho šport možno nikdy tak
nebavil, sú to ľudia, ktorí sa nadchli a bojujú za lepšie podmienky pre šport v unikátnom prírodnom
prostredí Karloveskej zátoky.
Karloveský športový klub plánuje vytvoriť v obecnej lodenici Centrum vodnej turistiky Karlova Ves. Je to
logické vyvrcholenie dlhoročnej aktivity v oblasti záchrany prírodných možností, ktoré ponúka Dunaj výstavba novej lodenice v Karloveskej zátoke. Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa podarilo získať
právoplatné stavebné povolenie. Trojpodlažná lodenica bude slúžiť nielen športovcom, ale aj širokej
verejnosti z Karlovej Vsi a okolia. Vzniká tak jedinečná príležitosť, keď obecný majetok bude slúžiť
verejnosti v oblasti, ktorá je v Karlovej Vsi dlhoročne zakorenená - vodácky šport a vodná turistika.
Spojením prírodných možností Karloveskej zátoky a dlhoročných skúseností v oblasti vodáctva vznikne
jedinečná stavba tohto typu, ktorá bude plne pod obecnou samosprávou. Obyvateľom vytvorí ideálne
podmienky na zoznámenie sa s vodáckym športom. Prvoradá bude výuka základov vodnej turistiky pre
obyvateľov - ktokoľvek bude mať záujem zoznámiť sa s vodáctvom, príde do Centra vodnej turistiky
Karlova Ves, kde sa pod vedením skúsených vodákov naučí základné pravidlá na vode a správnu prácu
s pádlom. Je to možnosť pre všetkých, ktorí si to chceli už v minulosti vyskúšať, ale nemali kde,
možnosť pre školy zoznámiť svojich žiakov so základmi najúspešnejšieho športu na Slovensku. Po
základnom výcviku bude každý dostatočne kvalifikovaný aby zvládol absolvovať svoj prvý splav.
Ak už má človek základné znalosti a nadchol sa pre vodu môže si vďaka obecnej lodenice zapožičať
loď a výstroj a ísť si zapádlovať pre radosť na Karloveskú zátoku alebo môže s kamarátmi podniknúť
dobrodružstvo a ísť niekam na vlastný splav. Stále ale bude mať možnosť požičať si všetko potrebné
a hlavne možnosť poradiť sa so skúsenejšími. Trendom dnešnej doby je skúšať nové veci, zažiť
adrenalín na vlastnej koži, ale ísť na vodu bez skúseností a znalostí vody sa nevypláca. Obecná
lodenica nebude teda obyčajné požičovňa (takých je na Slovensku dosť), ale miesto, kde sa stretnú
ľudia nadšení pre vodácky šport.
Každý po absolvovaní základného výcviku sa môže zúčastniť niektorého zo splavov, ktoré bude
Centrum vodnej turistiky Karlova Ves organizovať. Možností je veľa, na Slovensku napríklad Dunaj,
2021344886
DIČ:
81,711
317
IČO:
POBNSKBA
BIC
6500
92
000000
Bank.
SK
spoj.:
0020063148
20063148/6500
IBAN
ksk@ksk.sk
e-mail:
00421/2/6541
2126,
Tel./Fax:

KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB
Janotova 12
841 05 Bratislava

malý Dunaj, Morava, Hron, Váh, maďarské ramená, či v Česku, ako napríklad Vltava, Labe, Ohře,
Sázava, Berunka a pod. Ale určite zaujmú aj splavy v zahraničí, kde si prídu na svoje začiatočníci, ale aj
skúsení vodáci – rieka Soča v Slovinsku, rieka Salza v Rakúsku, delta Dunaja v Rumunsku a mnohé
iné.
Výuka znalosti v oblasti vodáctva je široký pojem, a tak v prípade záujmu sa budú otvárať kurzy prvej
pomoci topiacemu sa, výuka základov niektorého z profesionálnych vodáckych športov – vodný slalom,
rýchlostná kanoistika, rafting, crosskayak, paddleboard, freestyle kajak a pod., poučné stretnutia
s profesionálnymi športovcami, či účastníkmi mnohých vodáckych expedícií. Potenciál vodákov
z Centrumu vodnej turistiky Karlova Ves môže následne rásť a vyvíjať sa v niektorom z profesionálnych
vodáckych klubov, ktorých je v Karloveskej zátoke niekoľko.

Mgr. Juraj Kadnár
vedúci Karloveského športového klubu

Spracovala: Ing. Anna Paučová, projektová manažérka Karloveského športového klubu
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