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Vážená pani

Dana Čahojová,
starostka Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - Karlova Ves
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V Bratislave, 17. 10. 2019
Vec: nová a stará lodenica - infoímácia a žiadost'
Vážená pani starostka,

píšem vám v mene vedenia Klubu vodného slalomu Karlova ves, pretože podporujete vodácke

kluby v obecnej lodenici. Za doterajšiu podporu vel'mi d'akujeme.

Na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiterstva sa bude opátovne prejednávat' využitie
novej lodenice a je vel'mi pravdepodobné, že bude na riešenie predložený rovnaký alebo vermi
podobný návrh, ako už raz predložený bol. Podl'a tohto návrhu by sa prenájmy v novej lodenici mali

realizovat' cez Klub vodných športov (v skratke KVŠ). Preto sme sa pokús'Íli s KVŠ p'rediskutovat'
prípadnú budúcu nájomnú zmluvu.

Chceme Vás informovat', že pri predbežných rozhovoroch a podrobnej mailovej komunikácii
sa ukázalo, že predstava podmienok využívania novej lodenice sa u oboch klubov diametrálne líši.

KVŠ od nás žiada také činnosti, ktoré nedokážeme organizačne zabezpečit' (pravidelné služby na
turistických plavidlách) alebo ich nevie definovat' (akési nefinančné plnenie). Okolnost', že Klub
vodného slalomu má vlastnú činnost' pre verejnost' nebola zo strany KVŠ akceptovaná. Ak bude

KVŠ pokračovat' v doterajšom postupe, tak Klub vodného slalomu- bude nútený od využívania novej
lodenice odstúpit'.

Aby bolo jasné, nežiadame Vás o intervenciu v prospech nášho klubu, lebo by to bolo vermi
komplikované a nie sme si istí, či v«"bec niečo také by bolo možné. Chceme Vás len inforrnovat', že
pravdepodobne budeme nútení prijat' dost' nečakané rozhodnutie. Definitívne sa vyjadríme až sa
situácia vyjasní po schválení Miestnym zastupitel'stvom.

Naša činnost' v prospech verejnosti spočfva v tom, že pri tréningoch neuplatňujeme kritériá
výkonnosti, umožňujeme športovat' všetkým, ktorí prejavia záujem. Verejnosti ponúkame možnost'
zapojit' sa do dlhodobého športového programu, vrátane zimných telocviční a celoročného plávania
v bazéne. Tieto možnosti využívajú najmá deti, lebo dospelí nemajú na toto čas. Okrem činnosí s
det'mi inú činnost' nevykonávame. Tiež dlhodobo vykonávame nábory na vodácke aktivity v
základných školách v Karlovej Vsi a v Dúbravke.

Na záver vyslovujeme jednu žiadost'. V priebehu konzultácii sa ukázalo, že KVŠ spochybňuje

aj využívanie starej lodenice zo strany nášho klubu. Preto Vás vermi prosíme, aby bolo možné

pomerne dlhodobo predÍžit' nájomnú-zmluvu na starú lodenicu. Táto nájomná zmluva nám

vyhovuje, pretože umožňuje samostatnú činnost' klubu bez subjektívnych intervencií zo strany
Klubu vodných športov.

Ďakujeme.
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ranko mek

predseda a štatutár klubu
Na vedomie:

Mgr.Katarína Procházková, PhD., prednostka Miestneho úradu MČ BA-Karlova Ves
ing. Janka Mahd'áková, vedúca oddelenia majetkového a podnikatel'ských činností
Anna Paučová, vedúca Karloveského športového klubu
vedenie Klubu vodných športov Karlova Ves

