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História a súčasnosť VK Sĺňava Piešťany 

Vodácke športy majú v Piešťanoch dlhodobú tradíciu, no organizované športové veslovanie začalo písať svoju histó-

riu až v roku 1978. Klub vznikol založením oddielu veslovania ako člena Telovýchovnej jednoty Sĺňava Piešťany. 

V novovybudovanej Lodenici získal oddiel do vienka tréningové priestory vrátane špeciálneho veslárskeho bazéna na 

výuku/výučbu a trénovanie počas zimného obdobia. S prvými loďami a veslami nezištne pomohli české a moravské 

kluby. 

Prvým trénerom, ktorému piešťanskí veslári vďačia za roz-

voj svojho športu, bol moravský rodák Jožka Piska. Nielen-

že vychoval prvých veslárov, ale čo bolo pre ďalší rozvoj 

klubu najdôležitejšie, títo sa neskôr stali aj zakladajúcou 

generáciou vlastných trénerov a funkcionárov.  Pri spomí-

naní na osobnosti nesmieme tiež zabudnúť aj na prínos naj-

obľúbenejšieho a najdlhšie pôsobiaceho trénera – pána Jose-

fa Nechvátala, ktorý v klube vytvoril jedinečnú atmosféru 

profesionálneho prístupu a rodinnej pohody. Už za jeho éry 

sa mu splnil veľký sen – vytvoriť vlastné klubové posádky 

kráľovskej disciplíny veslovania – osemveslice. Takéto 

osemčlenné (teda vlastne spolu s kormidelníkom až deväť-

členné) posádky dokážu úspešne „poskladať“ len silné a úspešné kluby so silnou základňou. Na jeho počesť klub po-

menoval aj svoju novú špičkovú osemveslicu. 

Piešťanskí veslári od počiatku zbierali cenné víťazstvá na československej scéne, vrátane mnohých titulov majstrov 

Slovenska či viacerých titulov majstrov ČSSR.  Prvou 

„ozajstnou“ medailou bol však bronz Tibora Gröpela na Maj-

strovstvách sveta v slovinskom Blede v roku 1989.  Nasledovali 

ďalšie úspechy - prvým „olympionikom“ sa stal v roku 2004 na 

aténskej olympiáde Lukáš Babač. S jeho menom sú spojené 

mnohé ďalšie veľké úspechy – titul Akademického majstra sve-

ta, viaceré cenné kovy z majstrovstiev Európy či svetového po-

hára. Najväčším Lukášovým - a teda aj klubovým úspechom - je 

strieborná medaila z Majstrovstiev sveta v roku 2010 

na novozélandskom jazere Karapiro. 

Podobne úspešným sa stal na trénerskom poli aj Lukášov tréner 

Václav Kacíř - po výrazných úspechoch svojho zverenca prijal ponuku pracovať ako jeden z trénerov americkej repre-

zentácie a šéftréner veslovania na prestížnej univerzite v americkom Stanforde. 

Hlavným poslaním Veslárskeho klubu je však výchova a pestovanie lásky k športu u členov vo všetkých vekových 

kategóriách – celkovo má klub v súčasnosti okolo 60 aktívnych pretekárov.  Deti a mládež od svojich desiatich ro-

koch trénujú v letných mesiacoch na Váhu, mimo hlavnej sezóny majú k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, veslárske 

trenažéri či veslársky bazén. Počas sezóny absolvujú mnohé štarty na domácich i zahraničných regatách. O ich rast sa 

stará šesť klubových trénerov. 

Veslovanie je jeden z tradičných univerzitných športov, ktorý 

sa v anglosaských krajinách teší veľkej obľube a vážnosti. 

Samostatnú kapitolu teda tvoria naši vrcholoví športovci –

 slovenskí reprezentanti a zároveň vysokoškolskí študenti. 

My, žiaľ, ako malé mesto, nevieme podmienky pre veslova-

nie popri štúdiu vytvoriť a naše nádeje z klubu po maturite 

odchádzajú a pokračujú v športovej kariére vo vysokoškol-

ských kluboch doma a v zahraničí. Často aj ako držitelia 

športových štipendií svetoznámych univerzít. Sme však radi, 

že sa k nám vždy všetci títo úspešní lekári, architekti, právni-

ci, inžinieri či manažéri hrdo hlásia. Mnohokrát sa po skon-

čení aktívnej športovej kariéry vracajú späť v kategórii 

„Masters“ a teda ako veslári-veteráni sa naďalej sa zúčastňujú regát či klub naďalej iným spôsobom podporujú a šíria 

pekné meno nášho nádherného športu. 



Usporiadateľ: Veslársky klub Sĺňava Piešťany 
(www.veslovanie-piestany.sk) 

Spoluorganizátori: VK Sĺňava Piešťany, Slovenský veslársky zväz,  
Mesto Piešťany 

Termín konania: 24. januára 2016 

Začiatok pretekov: 10:30 hod. 

Miesto konania: Športová hala Gymnázia Pierra de Coubertina, 
Nám. SNP č. 9, Piešťany (www.gypy.sk) 

Prihlášky: On-line do 17. januára 2016 na: www.veslovanie-piestany.sk, 
Prihlášky treba zasielať s najlepším dosiahnutým časom na trenaţéri 
a rokom narodenia. 
Dohlásenie moţné aj na mieste, iba podľa počtu prihlásených prete-
károv. 

Ubytovanie: Do 17. januára 2015 (vk.slnava.piestany@gmail.com) 

Nasadenie pretekárov: Podľa uvedených dosiahnutých časov na prihláške 

Prezentácia: Nedeľa 24. januára 2016 
9:30 - 10:00 hod. 
Hala Gymnázia 

Adresa: Miroslav Škulec 
Adama Trajana 8, 921 01 Piešťany 
Tel: +421 905 681 391 
vk.slnava.piestany@gmail.com 

 Predseda klubu - Milan Rusnák 
Riaditeľ pretekov - Miroslav Škulec 
Technický riaditeľ - Andrej Vičan 

Finančná podpora: Mesto Piešťany 
Trnavský samosprávny kraj 
Partneri regaty 

http://www.veslovanie-piestany.sk/
http://www.gypy.sk
http://www.veslovanie-piestany.sk/
mailto:mailto:vk.slnava.piestany@gmail.com?subject=Ubytovanie
mailto:mailto:vk.slnava.piestany@gmail.com?subject=Ubytovanie


Charakteristika  
pretekov: 

- všetky disciplíny finále  
- v sobotu štart 1. kategórie - 10:30 hod.  
- štartovné 4 € / osoba. Štartovné za pretekára prihláseného po uzávierke 
je  8,-€. Pokuta za pretekára, ktorý nebol odhlásený pri prezentácii a nedostaví 
sa na štart je 4,-€.   
- pretekári budú nasadzovaní podľa najlepších osobných časov  
- váţenie v kategóriách LV ţeny (do 61,5kg) a LV muţi (do 75kg) musí byť vy-
konané najneskôr 1 hodinu pred štartom svojej jazdy 
- Zdravotne hendikepovaní športovci: Pretek č. 1. - 4.  
- k dispozícii 10 závodných trenaţérov + 16 trenaţérov na rozcvičenie  
- vo všetkých kategóriách budú prvý traja ocenení medailami a pamätným 
predmetom 
- bodovanie klubov, prvých 10 miest systémom: 1. - 10b, 2. - 9b, 3. - 8b, ...  
- pri menšom počte pretekárov dostáva víťaz počet bodov rovnajúci sa počtu 
pretekárov  
- prvé tri víťazné kluby budú ohodnotené pohárom a vecnými cenami.  
- v prípade väčšieho počtu prihlásených v kategórii ţiaci budú kategórie rozde-
lené podľa ročníkov narodenia   
- dospelé kategórie budú vyhodnotené zvlášť dospelí a dospelí ĽV 
- Časový program bude upresnený po doručení všetkých prihlášok 

Prosíme o prezutie do športovej obuvi. Ďakujeme.   

Časový rozpis pretekov 

Pretek  
Race 

Kategória 
Category 

E D C B A Ddĺţka trate 
Distance 

F 

1. ZH / H - LTA      1000m  

2. ZH / H - TA      1000m  

3. ZH / H - A      1000m  

4. ZH / H - zrak./ eyesight       1000m  

5. Dky / Junior Women B      2000m  

6. Dci / Junior B      2000m  

7. Jky / Junior Women A      2000m  

8. Jri / Junior A      2000m  

9. Ţ LV / Women Light      2000m  

10. m LV / Men Light      2000m  

11. Ţ / Women       2000m  

12. m / Men      2000m  

13. ţM / Women Masters      1000m  

14. mM / Men Masters      1000m  

15. Ţkym / Girls (11-12)      500m  

16. Ţcim / Boys (11-12)      500m  

17. Ţkys / Girls(13-14)      1000m  

18. Ţcis / Boys (13-14)      1000m  

19. ţ neregis./ W unregis.      500m  

20. m neregis./ M unregis.      500m  

21. Štafeta muţi        2000m 

22. Štafeta ţeny       2000m 

23. Nádeje Piešťan       250m 



Slovenský 

veslársky zväz 

Usporiadateľ a spoluorganiźátori 

Mediálni partneri a partneri regaty 

Trnavský  

samosprávny kraj 

Mesto 

Piešťany 



XXXIV. medzinárodná veslárska regata O pohár SNP  

Piešťany  
7.-8. Máj 2016 

XXXIV. ročník tento rok usporadúvame opäť v  májovom termíne. Cieľom nášho 

snaženia je na trati dlhej 1000m pripraviť dva dni plné krásnych súbojov pre všet-

kých, ktorým veslovanie prirástlo k srdcu - od  žiačikov cez mladé nádeje národ-

ných reprezentácií až po veteránov a všetkých priaznivcov nášho krásneho športu.   

4. ročník medzinárodného preteku  
„Piešťanské štvorky“ 

Piešťany  
6. Máj 2016 

Už po štvrtý krát organizujeme pre Vás 

netradičný pretek štvoriek. Prvý krát 

však na 300m dlhej trati. Atraktívne pro-

stredie s mnohými divákmi so štartom 

oproti reštaurácii lodenica a cieľom pod 

vežou zaručuje výbornú atmosféru počas 

celej dĺžky preteku a to vo všetkých ka-

tegóriách. Pretekať môžu len štvorky: 

párové, nepárové, s kormidelníkom, či 

bez kormidelníka.  


