
Vážení priatelia Piešťanského veslovania, 

V prvom rade by som Vám chcel popriať všetko naj a podľa Vašich predstáv v roku 2018.  

Zároveň by sme chceli zaviesť aj takýto spôsob oboznamovania sa so životom na piešťanskej lodenici a verím , že 

nezostane len pri prvom vydaní. 

V prvom rade by som chcel všetkých pozvať na XII. ročník verejnej halovej regaty na veslárskych trenažéroch 

O pohár Sĺňavy ktorý sa bude konať tradične 27.1.2018 v hale Piešťanského gymnázia. Náš klub prvý krát organizuje 

preteky úplne sám a aj preto by som Vás chcel poprosiť, každého, kto by bol ochotný o pomoc s organizovaním. 

Pomoc sa týka tak ako už tradične na našich pretekoch s tech.. zabezpečením, občerstvením, cenami a iným. 

Plán je nasledovný: 

1, v piatok 26.1.2018 nachystanie telocvične od cca 19.00 hod v hale gymnázia, ( donáška a inštalácia trenažérov, 

rozloženie tribún, stanu, atď. cca 1-2 hoďky  

2, ráno od 7:30hod príprava pred pretekom, registrácia, výber štartovného, opätovné odskúšanie pretekárskeho 

systému, zaškolenie a prevádzka systému v pc, nachystanie cien, ... 

3, občerstvenie pre členov vk sĺňava + organizátorov 

4, samotný pretek, organizácia usadenia pretekárov, čistenie trenažérov, práca s pc, výsledky 

5, upratanie telocvične 

 

Poprosil by som všetkých dobrovoľníkov, ktorý by mali záujem pomôcť, aby zaslali spätný mail na VK aj s popisom 

predpokladanej pomoci. 

Verím, že sa zapojíte všetci ako po minulý rok a samozrejme pozývam aj nových členov a preteky zvládneme 

úspešne.  

info o pretekoch a prihlasovací formulár na závodenie nájdete tu  http://veslovanie-piestany.sk/en-gb/trenazerova-

regata   

V druhom rade by som Vás chcel pozvať na členskú schôdzu VK Sĺňava Piešťany, PVK Piešťany a TJ Sĺňava Piešťany - 

veslársky oddiel, ktorá sa bude konať 29.1.2018 ( pondelok ) v reštaurácii lodenica. 

prikladám program členskej schôdze 

1, Otvorenie schôdze  - schválenie programu  

2, príhovor Presedu VK  - vysvetlenie situácie v klubu  

3, zhodnotenie sezóny VK  

4, výhľady na rok 2018 

5, eknomika VK za rok 2017 

6, schválenie rozpočtu VK 

7, schválenie orgánov VK  

8, predstavenie nových tvári vo vedení VK 

9, rôzne 

 

Veríme, že prídete v hojnom počte a samozrejme zodpovieme aj na Vaše otázky, ak budeme vedieť. 

Takže toľko ku prvému vydaniu spravodaja. 

Ďakujem za pozornosť  

Miroslav Škulec 

tréner VK Sĺňava Piešťany 


