
Zápisnica zo schôdze výboru
Tenisového klubu Kúpele Piešťany, IČO: 00 892 386, so sídlom ul. E. Belluša 2, 921 01 Piešťany 

(ďalej len „klub“)

Schôdza výboru klubu sa konala dňa 12.05.2016 od 19,30 hod. do 22,00 hod. v kancelárii klubu v tenisovej hale klubu.
Program schôdze výboru:
1. Otvorenie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho výboru
3. Schválenie nových členov klubu
4. Schválenie pravidiel pre rekreačné hranie
5. Ekonomická situáciu klubu 01-04/2016
6. Aktuálna situácia ohľadom tréningového procesu v klube
7. Organizačné veci v rámci výboru - doplnenie rozdelenia kompetencií
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1:
Rokovanie výboru otvoril prezident klubu G. Niepel.
Za zapisovateľa bol zvolený A. Bartovic, za overovateľa zápisnice G. Niepel.
V zmysle stanov klubu je výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Prezenčná listina 
prítomných členov výboru klubu tvorí prílohu tejto zápisnice. Prítomní sú: G. Niepel, T. Macko, L. Lacko, D. Švorc, P. 
Drozd, M. Oravec, L. Babič a A. Bartovic. Ospravedlnil sa M. Ondrej. T. j. je prítomných 88,88% členov výboru a výbor 
je preto uznášaniaschopný. Na prijatie uznesenia výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov výboru, t. j. 

piatich členov. Pokiaľ nie je pri jednotlivých bodoch uvedené hlasovanie, má sa automaticky za to, že všetci 
zúčastnení súhlasili. 
K bodu 2:
Výbor konštatuje, že niektoré úlohy nie sú zatiaľ 100 % splnené najmä z objektívnych dôvodov. Všetky úlohy 
s pôvodným termínom k 30.04.2016, ktoré zatiaľ neboli splnené, by mali byť splnené k 31.05.2016. 
K bodu 3:
Na základe doručenej prihlášky za člena klubu, výbor súhlasí (v zmysle Článku 3 odsek 2 písm. b) stanov klubu) s tým, 
aby sa členom klubu stal, za podmienky, že najneskôr do 31.05.2016 uhradí členský poplatok za rok 2016: Ing. Jozef 
Mĺkvy.
K bodu 4:
Výbor schválil Pravidlá pre hranie - rekreačný tenis (pre obdobie leto 2016). Schválené znenie tvorí prílohu samostatnú 
prílohu zápisnice a bude obratom zverejnené na výveske medzi dvorcami č. 1 a 2 (zodp. Bartovic) a zároveň na web 
stránke klubu (zodp. Švorc).
Výbor schvaľuje (a ukladá správcom), aby počnúc 16.05.2016 boli na domčeku pri dvorci č. 6 priebežne aktualizované 
a zverejnené denné plachty s plánovaným rozpisom ako aj skutočným obsadením všetkých dvorcov, využitým či už na
tréningový proces, súťažné hranie, alebo rekreačné hranie. Denné plachty sa budú archivovať pre možnosť spätnej 
kontroly. Zodpovední za vedenie: správcovia. Zodpovední za kontrolu: ..................
K bodu 5:
T. Macko informoval výbor o súčasnej finančnej situácii klubu. Klub má splnené všetky záväzky a je predpoklad, že 
letnú sezónu 2016 bez problémov vykryje. Klub však nemá v súčasnosti žiadne finančné rezervy na väčšie projekty. 
Finančné záležitosti klubu preberie do konca mesiaca P. Drozd. Finančné záležitosti sro preberú do konca mesiaca jej 
konatelia (P. Drozd a M. Oravec). V Mestských komisiách a na Mestskej rade bola predbežne schválená dotácia pre 
klub vo výške 2 270 € (z pôvodne žiadaných 3000 €). Čaká sa na definitívne schválenie mestským zastupiteľstvom. 
K bodu 6:
Dňa 2.5.2016 sa uskutočnilo stretnutie s rodičmi (za účasti všetkých troch klubových trénerov), na ktorom boli rodičom
(zo strany T. Macka a P. Drozda) predstavené pravidlá pre súťažné hranie a filozofovia (princípy), na základe ktorých by 
mal fungovať tréningový proces v klubu. Do dnešného dňa (12.5.2016) sa mali rodičia prostredníctvom trénerov 
vyjadriť, či majú záujem o tzv. „klubový“ alebo „rodičovský“ program. Podľa informácie od T. Macka zatiaľ má 
o klubový program záujem cca 5 hráčov, zvyšok rodičov sa nevyjadril.
Výbor sa takisto zaoberal opakovanými sťažnosťami rodičov na rušenie tréningov (bez náhrady) v skupinách trénera I. 
Voltmana. 
Výbor preto:



a) ukladá trénerom, aby obratom (do 15.5.2016) kontaktovali rodičov (okrem kurzu a prípravky) a zistili o ktorý typ 
programu majú záujem a zoznam zaslali mailom P. Drozdovi a T. Mackovi,
b) následne (počnúc 16.5.2016) pripravili tréneri týždenné programy trénovania vo svojich skupinách podľa 
schválených pravidiel pre súťažné hranie a zvolené programy hráčov a tieto zaslali mailom P. Drozdovi a T. Mackovi, 
termín streda 18.5.2016
c) tréneri sú zodpovední za to, aby každý hráč mal v rámci týždenného programu naplánovaný klubom garantovaný 
počet tréningov a tréningových zápasov a zároveň aby ich aj mal možnosť odohrať, v prípade nepriaznivého počasia, 
konania turnaja, alebo osobných dôvodov je tréner povinný vždy zabezpečiť náhradný tréning alebo svoje zastúpenie 
iných trénerov a v prípade preloženia tréningu o tom vopred informovať rodičov (resp. hráčov samotných)
d) ukladá trénerom, aby vždy najneskôr v utorok zaslali mailom P. Drozdovi a T. Mackovi report ohľadom reálne od 
trénovaných jednotiek za uplynulí týždeň (pondelok – piatok) s jednotlivými skupinami, z ktorého bude zrejmé okrem 
iného aj ktorý hráči sa jednotlivých tréningov zúčastnili (a v prípade ich neúčasti na tréningu aj dôvod, resp. či boli 
dopredu ospravedlnení), 
e) doporučuje všetkým hráčom, aby si viedli tréningové denníky, v ktorých budú uvedené najmä pri tréningoch čas 
konania tréningu, obsah tréningu a meno trénera, ktorý tréning viedol, pri tréningových zápasoch meno súpera 
a výsledok, realizované doplnkové športy a regenerácia.

K bodu 7)
Výbor doplnil rozdelenie kompetencií v rámci klubu (a udelil poverenia v rámci výboru) nasledovne:
1. Pracovnopracovné vzťahy s trénermi v rámci klubu:

a) o zmluvných vzťahoch rokujú s trénermi v mene výboru Drozd, Macko a Bartovic, zmluvy schvaľuje 
výbor, podpisuje Niepel,
b) trénerov koordinuje a kontroluje Drozd,
c) tréningové plány a tréningový proces hráčov v klube, ktorí si zvolili klubový program dozoruje Macko, 
d) tréningové plány a tréningový proces hráčov v klube, ktorí si zvolili rodičovský program dozoruje 
Drozd.

2. Obchodné vzťahy klubu s tretími osobami: všetci členovia výboru sú oprávnení individuálne rokovať partnermi 
a sponzormi klubu, o každej predbežnej dohode v rámci klubu musí byť informovaný prezident klubu a v rámci sro jej 
konatelia a následne na schôdzi výboru aj jeho ostatní členovia. 
3. Kontrola platieb poplatkov od členov a hráčov na účte: Drozd, Bartovic. 
4. Vedenie poklade v klube: zatiaľ Macko, odovzdá Drozdovi.
5. Výber hotovostných platieb od správcov za prenájom dvorcov + vedenie pokladne v sro: zatiaľ Macko, postupne 
odovzdá Oravcovi. 
6. Prevádzková časť areálu + organizácia a kontrola správcov: zatiaľ Macko a Niepel, postupne preberie Oravec a 
Drozd.
K bodu 8:
1. Výbor ukladá T. Mackovi a P. Drozdovi aby v termíne do 31.05.2016 zabezpečili zverejnenie použitia prostriedkov 
získaných z 2% dane za rok 2015 v zmysle príslušného zákona. 
2. Výbor menuje za riaditeľov turnaja:

a. Letné majstrovstvá SR mladšieho žiactva 23. – 27. 5.2016: Marek Oravec
b. Letné majstrovstvá SR staršieho žiactva 30. 5. – 3. 6.2016: Marek Oravec

3. Výbor poveruje L. Lacko, aby rokoval s PFK Piešťany ohľadom opravy plotu, medzi areálom klubu a futbalovým 
ihriskom s umelým povrchom, ktorý je zničený v dôsledku konania futbalistov. 
K bodu 9:
Schôdzu výboru po vyčerpaní programu ukončil G. Niepel. Najbližšie rokovanie výboru sa zvolá operatívne podľa 
potreby.
Prílohy:
- Prezenčná listina
- Pravidlá pre rekreačné hranie (leto 2016)
V Piešťanoch dňa 12. mája 2016
Zapisovateľ: Overovateľ zápisnice:

............................................... ...............................................
Andrej Bartovic Gustáv Niepel


