
 

 
 

Plán činnosti TK Kúpele Piešťany na rok 2023 
 

1. Rozvoj členskej základne klubu a tenisu v Piešťanoch a okolí: 
- Zvýšiť počet detí v športovej príprave klubu: 

o Pokračovať v projekte „Dajte deti na tenis“ 
o Zorganizovať na jar nábor (kurzy tenisu)  
o Pokračovať v spolupráci s Materskou škôlkou Valova 

- Umožniť hranie detí (zapojených v tréningovom procese klubu) s ich rodinnými 
príslušníkmi každú nedeľu zadarmo 

- Zvýšiť zaangažovanosť členov klubu, rodičov hráčov a rekreačných hráčov 
do rozvoja klubu a areálu 

- Vylepšiť podmienky pre hranie tenisu rekonštrukciou dvoch asfaltových dvorcov 
na moderné dvorce s tvrdým povrchom (v prípade úspechu žiadosti na FnPŠ) 

- Umožniť hranie tenisu rekreačným hráčom za prijateľných ekonomických 
podmienok 
 

2. Športová činnosť a organizácia športových podujatí: 
- Zabezpečiť kvalitnú prípravu talentovanej mládeže  
- Podporiť v tréningovom procese hráčov do 18 rokov umiestnených do 10. miesta 

v celoštátnom rebríčku (vo svojom rebríčku) 
- Podporiť v tréningovom procese hráčov reprezentujúcich klub v extralige 
- Motivovať čo najviac hráčov klubu do 23 rokov k štartu v minimálne 3 súťažiach 
- Zabezpečiť štart družstiev klubu pokiaľ možno vo všetkých kategóriách s cieľom 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky v súťažiach a zároveň umožniť zasúťažiť si čo 
najväčšiemu počtu klubových hráčov 

- Oslobodiť hráčov klubu od platenia štartovného na domácich turnajoch  
- Zorganizovať plánované medzinárodné podujatia a celoštátne turnaje 
 

3. Prevádzka areálu a organizácia chodu klubu 
- Zabezpečiť prípravu areálu a vonkajších dvorcov na letnú sezónu (marec 2023), 

zakúpiť nový valec na antuku  
- Zabezpečiť prevádzku a údržbu areálu počas celého roka 
- Nad rámec bežnej údržby: 



 

 
 

o osadiť zámkovú dlažbu (cca 40 – 50 m2) pred domčekom 
o opraviť a natrieť lavičky v areáli 
o zakúpiť nové umelé čiary na dvorce 4 – 11  

- Zabezpečiť prevádzku reštaurácie a bufetu (letnej terasy) prostredníctvom 
dcérskej spoločnosti Tenis Piešťany, s.r.o. minimálne počas medzinárodných 
turnajov a Majstrovstiev Slovenska 

- Podať žiadosť na FnPŠ v rámci schválenej výzvy s projektom rekonštrukcie 
asfaltových dvorcov na moderné dvorce s tvrdým povrchom  

- V prípade získania finančných prostriedkov na výstavbu aj prevádzku, postaviť 
nafukovaciu halu na dvorcoch č. 2 a 3 v termíne do 15.10.2023 

- S profesionalizovať vedenie klubu vytvorením trvalého pracovného miesta 
pre aspoň jedného správcu a manažéra (resp. sekretára klubu) 

- Vybrať miesto a pripraviť projekt na vybudovanie aspoň modernej kanceláriu, 
ideálne celej novej prevádzkovej budovy   
 

4. Propagácia 
- Rozvíjať a propagovať internetovú stránku klubu 
- Propagovať činnosť klubu aj na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) 
- Propagovať aktivity klubu a športové úspechy v miestnych médiách 
- Vytvoriť plagáty na všetky medzinárodné podujatia 
- Poskytovať informácie o medzinárodných podujatiach a M SR na stránku STZ 
 

5. Ekonomická a právna oblasť  
- Zabezpečiť vyrovnané hospodárenie klubu 
- Dodržiavať povinnosti vyplývajúce klubu z Nájomnej zmluvy č. 2902105 

uzatvorenej s Mestom Piešťany dňa 15.10.2021 
- Vypracovať projekty pre dotácie z Mesta Piešťany a TTSK 
- Iniciovať rokovanie s Mestom Piešťany o investičných možnostiach v rámci 

zveľadenia a modernizácie areálu 

 
V Piešťanoch, 20. marca 2023     Mgr. Andrej Bartovic, v.r. 

prezident TK Kúpele Piešťany 


