Správa o činnosti komisie
Komisia rozvoja klubov ako poradný orgán VV SHV v r. 2018 zasadala dva krát.

Na svojom prvom rokovaní
hodnotila účelnosť využitia prostriedkov za rok 2017 pozitívne, nakoľko sa preukázal
v podporených dvoch kluboch NZA a ZLP kvalitatívny, ako aj kvantitatívny rast
pretekárov. Spomenuté kluby sa pre nasledujúce roky z podpory vynímajú.

Komisia sa uzniesla, že v roku 2018 podporí:


najmladší klub – Weber Kayak .



činnosť na vyhľadávanie zázemia pre kluby v lokalitách, kde v minulosti
existovali. Následne podľa výsledkov vyhľadávania posúdi ďalšie kroky.
Členovia komisie sa uzniesli, že budú postupovať vyhľadávaním bývalých
členov zväzu prioritne v mestách: Zvolen, Šaľa a Považská Bystrica.

Komisia schválila podmienku na získanie podpory pre Weber kayak:
Klub získa dotáciu vo výške 3.000,- €, ak sa zúčastní na minimálne 5 pretekoch (z toho
min. 3 zaradené do SP) v sezóne 2018 s minimálne 5 riadne registrovanými pretekármi
vo veku 9-18 rokov.
Táto podmienka oproti podmienkam z r. 2017 bola zmäkčená z titulu prebiehajúcej
sezóny.
Zástupca klubu Weber Kayak sa po predstavení podmienok na získanie dotácie
vyjadril, že to nedokážu do konca sezóny 2018 splniť.

Komisia odsúhlasila spôsob akým sa pokúsi oživiť činnosť v regiónoch,

kde v nedávnej minulosti fungovali kluby rýchlostnej kanoistiky. Vybraté lokality boli
Považskobystricko, Zvolensko, a Šala. Boli v týchto regiónoch v inzertných novinách
zverejnené náborové inzeráty na pozície trénerov. Pozitívny ohlas to malo len v Šali.

Na svojom druhom rokovaní
sa zúčastnil jeden člen komisie so zástupcami rozvoja kanoistiky v Šali


Lucian Kašuba

- bývalý rýchlostný kanoista, vyštudované FTVŠ



Lukáš Greguš
- zástupca rozvoja kanoistiky v Šali, rafter, turistická činnosť,
predseda občianskeho združenia Klub vodných športov Šaľa, o.z

Lucian Kašuba ako bývalý rýchlostný kanoista objasnil situáciu rýchlostnej kanoistiky v
Šali. Bývalá lodenica, ktorá sa nachádza v mestskej časti Veča, je cca 1,2km vzdialená
od cestného mostu po prúde rieky Váh. Táto lodenica je v súkromnom užívaní a majiteľ
nie je prístupný na spoluprácu. Do úvahy tým pádom pripadajú ďalšie tri lokality. Pán
Kašuba sa vyjadril pre variantu lodenice na Večianskej strane odôvodnením je vyššia

poloha a teda nehrozia časté záplavy. Ďalej informoval, že v Šali prebieha neformálna
diskusia o opätovnom prinavrátení kanoistiky do mesta Šaľa. V meste je viacero
bývalých kajakárov, ktorí majú záujem pomôcť s rozvojom kanoistiky. Občianske
združenie je už založené s názvom Klub vodných športov Šaľa, o.z
Lokality, ktoré prichádzajú do úvahy sú tri. Dve sa nachádzajú v Šali - Veča - ľavý
breh Váhu a jedna lokalita na strane Šali- pravý breh rieky Váh.
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