
 

 
 

 
 

Správa o činnosti TK Kúpele Piešťany 
v rokoch 2019 – 2020 

 
 
 

1. Úvod 
 

Výbor TK Kúpele Piešťany predkladá členskej schôdzi v zmysle Článku 5 odsek 8 písm. k) 
Stanov Výročnú správu a správu o hospodárení klubu za obdobie rokov 2019 a 2020.  

 
Od 28.3.2019 riadil tenisový klub výbor v zložení Ľubomíra Konopková, Ing. Patrik 

Drozd, Ing. Jozef Mĺkvy, JUDr. Tomáš Klieštenec a Mgr. Andrej Bartovic, ktorý zároveň 
zastával pozíciu prezidenta klubu. 

Počas funkčného obdobia sa členstva vo výbore klubu vzdali z osobných dôvodov 
Ing. Patrik Drozd (18.9.2019) a Ľubomíra Konopková (24.4.2020). Dňa 23.10.2019 bol do 
výboru kooptovaný Ing. Tomáš Talajka.  

Zasadania výboru klubu sa konali pravidelne podľa potreby tak, aby sa zabezpečili 
všetky konkrétne aktuálne úlohy. 
 

Činnosť klubu sa počas uplynulých dvoch rokov realizovala v súlade s úlohami, ktoré 
bližšie špecifikujú Stanovy klubu. Vychádzala pritom z plánu prijatého predchádzajúcim 
výborom, ktorý bol novým výborom doplnený o ďalšie ciele a úlohy. 

 
Výročná členská schôdza klubu plánovaná na marec 2019 bola v dôsledku pandémie 

COVID-19 odložená na neurčito. Vzhľadom na plný termínový kalendár počas leta 2020 
a opätovne zhoršenú pandemickú situáciu na jeseň a počas zimy už následne zvolaná nebola.  
 
 

2. Rozvoj členskej základne  
 
Klub v oboch rokoch opakovane organizoval kurzy pre začiatočníkov, ktorých počet 

účastníkov sa oproti predchádzajúcim rokom aj vďaka zvýšenému marketingu výrazne zvýšil.  
V roku 2019 úvodné jarné kurzy absolvovalo spolu 36 detí a v roku 2020 dokonca 40 

detí, pričom ďalší sa pridávali aj neskôr počas sezóny. Z kurzov v roku 2019 je vytvorená 
aktuálna prípravka, v ktorej trénuje 15 detí. Z kurzov z leta 2020 pokračuje ďalej cca 20 detí.  

 
Úspešne pokračovala spolupráca s materskou školou na Valovej ulici, ktorej 

škôlkari absolvujú jedenkrát týždenne v dopoludňajších hodinách pohybovú prípravu 



 

 
 

zameranú na tenis v našich priestoroch a s našimi trénermi. Žiaľ, pandemická situácia túto 
spoluprácu na jeseň 2020 prerušila. Po návrate do „normálu“ by sa mala opätovne obnoviť.   

 
V posledných rokoch registrujeme (nielen v našom klube) silnejúci trend, keď 

prevažujúca časť rodičov neprejavuje záujem o to, aby ich deti pravidelne systematicky 
trénovali a hrali tenis súťažne, ale berú to ako vhodnú voľnočasovú aktivitu, s menšími 
požiadavkami na samotný výkonnostný športový rast, ale zasa s väčšími požiadavkami 
kladenými na kvalitu prostredia (zázemia) klubu a pro-klientský prístup trénerov 
a manažmentu. Je úlohou klubu túto situáciu akceptovať a v rámci svojich možností sa jej 
postupne prispôsobiť a vytvoriť adekvátne prostredie aj pre túto skupinu hráčov 
a návštevníkov areálu.  

 
Klub má počas letných sezón dlhodobo kvalitne vytvorené ideálne športové 

podmienky aj pre rekreačné hranie tenisu, ktoré zabezpečuje pre obyvateľov Piešťan a 
okolia, alebo pre hostí a návštevníkov mesta.  

V súčasnosti však už len samotné kvalitné vonkajšie dvorce na prilákanie hráčov 
nestačia. Požiadavky tenistov smerujú aj k možnosti hrania počas zimnej sezóny, celoročnej 
kvalitnej informovanosti, profesionálnemu prístupu pri rezervácii a organizácii hrania, 
funkčnosti a čistote zázemia (šatne, sprchy a toalety), a v neposlednom rade k možnosti 
posedieť si po hraní v príjemnom prostredí či už na terase, alebo v reštaurácii (resp. v bare a 
bufete).  

Aj (nielen) z tohto dôvodu bola v roku 2020 zriadená v drevenom domčeku oproti 
dvorcu č. 6 „letná recepcia“ s predajom občerstvenia a tenisových doplnkov cez okienko, 
ktorá sa osvedčila a bola jedným (nie však jediným) z dôvodov, prečo počas leta 2020 
výrazne vzrástol počet rekreačných hráčov, ktorí si prišli do areálu zahrať tenis.  
 Žiaľ, počas zimnej sezóny rastúce požiadavky rekreačných hráčov na hranie v halách 
nie sme z objektívnych dôvodov schopní splniť, nakoľko uprednostňujeme tréningy detí 
a hráčov klubu. 
 

K rozvoji a nárastu členskej základne v neposlednom rade prispela zvýšená kvalita 
v tréningovom procese, ktorá sa zatiaľ prejavila najmä v prestupovom období v októbri 
2020, keď do TK Kúpele Piešťany prestúpilo 20 hráčov, ďalších 5 hráčov má prestup 
evidovaný, pričom klub opustilo z rôznych dôvodov len 5 hráčov. 
 
 

3. Športová činnosť  
 
Hlavnou činnosťou klubu je športová príprava mládeže. V databáze STZ sa 

k 29.12.2020 nachádzalo 133 hráčov klubu, z toho 81 hráčov do 18 rokov, 10 hráčov vo veku 
19-23 rokov a 32 hráčov starších ako 23 rokov.  
Pre korektnosť treba uviesť, že v databáze STZ sú i osoby: 



 

 
 

a) ktoré sa už nezúčastňujú súťaží, ale sú ešte v ochrannej dobe 2 rokov, počas ktorých 
môžu súťažiť iba za materský klub (jedná sa približne o 22 detí z 81 v kategórii do 18 
rokov a 2 hráčov z 10 v kategórii 19-23 rokov), 

b) ktoré žijú trvalo v zahraničí, ale počas leta prichádzajú na Slovensko, trénujú v klube 
a sú registrovaní v STZ ako hráči TK Kúpele Piešťany  (jedná sa približne o 7 detí z 81 
v kategórii do 18 rokov a 4 hráčov z 10 v kategórii 19-23 rokov). 
 
V športovej príprave sú aj ďalšie deti: prípravka - 15 detí, kurz - 20 detí plus 5 starších 

detí, ktoré sa ešte nezúčastňovali súťaží a nie sú registrovaní v STZ.  
Reálne je teda k decembru 2020 registrovaných v pravidelnom klubovom 

tréningovom procese necelých 100 detí a hráčov vo veku do 23 rokov.  
 
STZ podporuje kluby na základe dosiahnutých výsledkov (tzv. „kvalita“) a na 

základe počtu hráčov do 23 rokov, ktorí štartovali aspoň na troch súťažných akciách (tzv. 
„kvantita“). Kvantitatívnu podmienku splnilo v roku 2019 spolu 38 klubových hráčov 
a v roku 2020 spolu 29 klubových hráčov. Prepad počtu hráčov v roku 2020 mal 
celoslovenský trend a bol spôsobený najmä pandemickou situáciou v krajine a v tej súvislosti 
zrušením súťaží družstiev (okrem extraligy mužov a žien a Detského Davis cupu a Fed cupu). 

 
O tréningovú proces v klube sa aktuálne stará päť trénerov, z toho štyria tenisový 

tréneri a kondičná trénerka Petra Mrázikovú. Šéftréner Miloslav Grolmus je držiteľom 
licencie B, Diana Zelenayová, Andy Brown a Matúš Belanec majú licenciu C. Trénerka Mgr. 
Alexandra Grácová je od septembra 2019 na materskej (rodičovskej) dovolenke.  

Na športovú prípravu mládeže v letnej sezóne využívame podľa potreby vonkajšie 
antukové dvorce spoločne s ďalšími tréningovými plochami (steny, malé dvorce), v halovej 
sezóne prednostne využívame obe tenisové haly. Počas zimnej sezóny 2019/2020 sme na 
základe dohody využívali v halovej sezóne aj telocvičňu Hotelovej akadémie a 25 m krytý 
bazén v Adeli. Počas letnej sezóny 2020, po nástupe trénerky Petry Mrázikovej, sa v klube 
obnovila pravidelná kondičná príprava.    

 
Kvalitu športovej prípravy najlepšie dokumentujú výsledky v súťažiach, či už 

jednotlivcov alebo družstiev. V posledných rokoch klesal nielen počet klubových hráčov, ale 
aj ich kvalita, a prenikavých úspechov na regionálnej a republikovej scéne bolo preto 
pomenej. V dôsledku nízkeho počtu chlapcov v ročníkoch 2002-2009 sme v roku 2020 neboli 
schopní poskladať a do súťaží družstiev prihlásiť dorastencov, starších žiakov ani mladších 
žiakov. 
 
V slovenských rebríčkoch sme mali (pre porovnanie uvádzame aj roky 2017 a 2018) 
nasledovný počet hráčov: 

a) v roku 2017 spolu 38 hráčov, z toho 21 v kategórii mládeže (do 18 rokov),  



 

 
 

b) v roku 2018 spolu 28 hráčov, z toho 15 v kategóriách mládeže (do 18 rokov),  
c) v roku 2019 spolu 30 hráčov, z toho 17 v kategóriách mládeže (do 18 rokov), 
d) v roku 2020 spolu 30 hráčov, z toho 21 v kategóriách mládeže (do 18 rokov). 

Pozn.: V kategórii detí do 10 rokov a 8 rokov sa rebríčky nevedú.  
 
Napriek pandémii v roku 2020 a z toho plynúcej absencii súťaží družstiev a 

zredukovaného počtu turnajov jednotlivcov sa úbytok počtu hráčov už podarilo zastaviť 
a vzhľadom na prechod silného ročníka detí (narodených v roku 2010), množstvo prestupov 
do TK Kúpele Piešťany v poslednom prestupovom období, najmä v kategórii dorastencov, 
optimisticky vidíme aj prognózu na rok 2021, v ktorom je cieľom prihlásiť družstvá vo 
všetkých kategóriách a mať v koncoročných rebríčkoch min. 35 hráčov v mládežníckych 
kategóriách.    

Najlepšie meno klubu aj počas sezón 2019 a 2020 robili naši členovia, ktorí sa 
pripravujú mimo nášho klubu, a to Magdaléna Rybáriková (5. miesto v oficiálnom rebríčku 
SR za rok 2020 a 193. miesto v rebríčku WTA) a Lukáš Lacko (6. miesto v oficiálnom 
rebríčku SR za rok 2020 a 180. miesto v rebríčku ATP). Žiaľ, Magda nedávno ohlásila 
ukončenie kariéry a jej miesto bude nesmierne ťažké zaplniť nielen v klubovom, ale aj 
v celoslovenskom meradle. 

  
V mládežníckych kategóriách v uplynulých dvoch rokov najlepšie výsledky aj 

postavenie v slovenskom rebríčku dosiahla Soňa Depešová, ktorá sa v roku 2020 stala 
Letnou Majsterkou Slovenska vo dvojhre aj štvorhre mladších žiačok a v koncoročných 
rebríčkoch za rok 2020 skončila 4. medzi mladšími žiačkami a 14. medzi staršími žiačkami. 
Soňa úspešne reprezentovala Slovensko aj na Winter cupe 2020 (neoficiálnych 
Majstrovstvách Európy družstiev do 12 rokoch) v Kyjeve. Treba poznamenať, že Soňa 
Depešová sa od leta 2020 nepripravuje (netrénuje) v klube, ale individuálne.  

 
Do 10. miesta v celoštátnych rebríčkoch SR sa umiestnili, resp. medaily na M SR 

jednotlivcov v roku 2020 pre klub získali aj: 
- Tomáš Talajka bronz na Halových M SR st. žiactva vo dvojhre aj štvorhre, 6. 

miesto v rebríčku starších žiakov, 
- Terézia Mĺkva bronz na Letných M SR st. žiactva vo štvorhre, 12. miesto 

v rebríčku starších žiačok, 
- Stella Krivičková bronz na Halových M SR ml. dorastu vo dvojhre, 29. miesto 

v rebríčku dorasteniek, 
- Ema a Tereza Baraniakové spoločne bronz na Halových M SR dorastu vo štvorhre, 

Ema 12. a Tereza 25. miesto v rebríčku dorasteniek. (Pre úplnosť je potrebné 
dodať, že Ema s Terezkou od júla 2019 netrénujú v klube a v roku 2020 prestúpili 
do TKM Madunice). 

 



 

 
 

Tradične veľkú pozornosť venuje klub súťažiam družstiev. V dlhodobých súťažiach 
štartovalo v roku 2019 14 družstiev (3 v kategóriách dospelých, 4 v kategóriách mládeže, 3 
v kategóriách detí a 4 v kategóriách seniorov). V roku 2020 bolo do súťaží prihlásených 
spolu 10 družstiev (analogicky 3 + 5 + 2 + 0). Pozn. do súťaží detí do 8 rokov a seniorov 
neboli prihlášky v roku 2020 ani otvorené.  

V Detskom Davis cupe a Fed cupe do 10. a 8. rokov štartovalo v roku 2019 spolu 6 
našich družstiev a v roku 2020 spolu 3 družstvá (Davis cup a Fed cup do 8. rokov sa 
neuskutočnil). 

 
Najväčším klubovým úspechom zo súťaží družstiev sú medaile z Majstrovstiev 

SR, konkrétne opakovaná obhajoba 3. miesta žien v Extralige 2019 a 2020, 2. miesto 
mladších žiačok na M SR 2019 a 3. miesto dorasteniek na M SR 2019. 

 
V súťažiach detí sa do celoštátneho finále Detského Davis cupu v roku 2020 

prebojovali obidve naše družstvá chlapcov do 10 rokov, ktoré hrali proti sebe vo finále 
Západoslovenského regiónu. Celoštátne finálové kolo sa, žiaľ, z pandemických dôvodov 
neuskutočnilo.  

 
Výborné výsledky dosiahli v roku 2019 naše družstvá aj v súťažiach seniorov. Titul 

vicemajstra Slovenska získalo družstvo seniorov 65+ a bronz vybojovalo družstvá 45+. 
V roku 2020 sa súťaže družstiev seniorov neuskutočnili.   

 
 

4. Organizácia športových podujatí  
 
Významnou činnosťou klubu je organizovanie medzinárodných a republikových 

podujatí.  
 
V roku 2019 klub zorganizoval 3 tradičné medzinárodné podujatia:  

a) kvalifikačnú skupinu ME družstiev dorastencov, tzv. Galea/Valerio cup, 
b) medzinárodný turnaj dorastu kategórie ITF 2 (v roku 2019 už 41. ročník), 
c) medzinárodný turnaj žiakov kategórie ETJ 1 (v roku 2019 26. ročník). 

 
Každoročne na týchto podujatiach štartuje viac ako 300 hráčov. Všetky boli po 

organizačnej stránke zabezpečené na vysokej úrovni, čo ohodnotili riadiace orgány ITF, TE 
i STZ. Výhrady sa týkali technického stavu zázemia (šatne, toalety, sprchy). 

 
V roku 2020 museli byť všetky medzinárodné turnaje z pandemických dôvodov 

zrušené.  
 



 

 
 

V roku 2019 organizoval klub 11 podujatí zaradených do oficiálnej termínovej 
listiny STZ: 

- Halové majstrovstvá Západoslovenského regiónu mladších žiačok 
- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov mladšieho žiactva 
- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov staršieho žiactva 
- Majstrovstvá SR družstiev mladšieho žiactva 
- Majstrovstvá SR družstiev seniorov 65+ 
- Celoštátny turnaj v kategórií detí do 8 rokov 
- Celoštátny turnaj v kategórií detí do 10 rokov 
- Celoštátny turnaj triedy A mladšieho žiactva 
- Celoštátny turnaj triedy B staršieho žiactva 
- Celoštátny turnaj triedy B dorastu 
- Oblastné kolo detského Fed Cupu do 10 rokov 
 
V mesiacoch apríl, máj, jún prebiehali aj dlhodobé súťaže družstiev, na dvorcoch 

klubu sa každý víkend uskutočňovali stretnutia podľa príslušného rozpisu súťaží. Na 
uvedených podujatiach štartovalo viac ako 1500 športovcov, pričom mnohí z nich prišli aj 
s početným sprievodom (rodičia, tréneri, ...). 

 
V apríli 2019 sa uskutočnili v našom areáli 3-dňové sústredenia reprezentácie SR do 

14 a 18 rokov. V júni 2019 na to nadviazalo sústredenie najšikovnejších detí v SR do 10 
rokov.  

V priebehu roka 2019 sa uskutočnili aj 4 turnaje pre neregistrovaných hráčov a IX. 
ROČNÍK SLOVAKIA LIONS CUP PIEŠŤANY o putovný pohár MUDr. Pavla Vereša. 

 
V roku 2020 organizoval klub 10 podujatí zaradených do oficiálnej termínovej 

listiny STZ, konkrétne: 
- PEUGEOT TENNIS TOUR 2020 by FORTUNA - celoštátny turnaj žien s dotáciou 15 

000 € 
- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov mladšieho žiactva 
- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov staršieho žiactva 
- Celoštátny turnaj v kategórií detí do 8 rokov 
- Celoštátny turnaj v kategórií detí do 10 rokov 
- Celoštátny turnaj triedy A mladšieho žiactva 
- Celoštátny turnaj triedy B staršieho žiactva 
- Celoštátny turnaj triedy C dorastu 
- Oblastné kolo detského Davis Cupu do 10 rokov 
- Regionálne kolo detského Davis Cupu a Fed Cupu do 10 rokov 
 



 

 
 

Veľký tenisový sviatok sa uskutočnil dňa 10. júna 2020, keď sme v rámci semifinále 
extraligy žien privítali družstvo TK Slovan Bratislava na čele v tom čase s 8. hráčkou sveta 
Belinfou Benčič a najlepšou hráčkou Slovenska Viky Kužmovou. Žiaľ, počasie nám neprialo 
a zápas sa musel presunúť do novej haly, v ktorej je síce výborný povrch, ale takmer žiadne 
miesto na sledovanie zápasov. „Zápas roka“ si tak mohlo pozrieť len cca 50 divákov, 
ktorým to kapacita haly umožnila. 

 
V júli sa konal Kúpele CUP - tenisový turnaj amatérov vo dvojhre a 1x aj EVA CUP 

– obľúbený turnaj piešťanských tenisových seniorov vo štvorhre.   
Na zorganizovanie väčšieho počtu turnajov pre neregistrovaných tenistov piešťanský 

tenisový klub počas roka 2020 z pandemických a kapacitných dôvodov (čas, ekonomika, 
personálne zabezpečenie) rezignoval. Pre rozvoj tenisu v našom regióne je dobré, že sa 
konajú viaceré amatérske ligy a turnaje v okolitých areáloch a kluboch.   

 
V septembri a októbri 2020 využil náš areál ZsTZ, ktorý v priestoroch klubu 

zorganizoval školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa. 
 

 
5. Prevádzka areálu a organizácia chodu klubu 

 
Prevádzku veľkosťou 28 árového a vekom 45 ročného tenisového areálu, ktorý je vo 

vlastníctve mesta Piešťany a tenisový klub ho má v nájme od Služieb mesta Piešťany na 
základe dvoch NZ z rokov 1992 a 2002, zabezpečuje klub z vlastných zdrojov.  

 
Nakoľko si klub nemôže po ekonomickej stránke dovoliť platiť klubového manažéra 

ani sekretára, v uplynulom dvojročnom období väčšinu bežných organizačných 
a administratívnych záležitosti zabezpečoval pre klub jeho prezident Mgr. Andrej Bartovic.  

Koncom roku 2019 bol najmä z ekonomických dôvodov po vzájomnej dohode 
ukončený pracovný pomer s oboma dlhoročnými správcami – p. Štefanom Tuhelom a Ing. 
Pavlom Šimom. 

Od novembra 2019 zabezpečujú (z dôvodu úspory finančných nákladov) bežnú 
prevádzku areálu členovia klubu a dobrovoľníci. Osobitná vďaka za odvedenú prácu pre klub 
v roku 2020 patrí p. Jaroslave Magulovej a pánom Antonovi Lojovi a Milanovi Dankovi. 

Všetci tenisoví tréneri pracujú pre klub na základe zmlúv ako samostatní odborníci 
v športe (SZČO). 

Účtovníctvo klubu viedla do konca roku 2019 na dohodu o vykonaní pracovnej 
činnosti p. Eva Vavrová. Od januára 2020 vedie účtovníctvo klubu, podobne ako účtovníctvo 
Tenis Piešťany, s.r.o., Ing. Karol Ambra prostredníctvom svojej spoločnosti 3 GAP, s.r.o.  

Zatiaľčo počas roka 2019 ešte prípravu a údržbu dvorcov zabezpečovali najmä 
správcovia a brigádnici, na jar 2020 (počas prvej vlny pandémie) dvorce a areál pripravovali 
pod vedením nového „kurtára“ Dávida Švorca členovia klubu a rodičia hráčov, ktorí 



 

 
 

odbrigádovali v areáli stovky hodín. Nie je vylúčené, že podobná situácia nastane aj na jar 
roku 2021. 

 
Klub v priebehu rokov 2019 a 2020 uhradil nájomné Službám mesta Piešťany vo 

výške 4837 € za rok 2019 a 4936 € za rok 2020. Rovnako, bez akejkoľvek dotácie (na 
energie), uhradil aj všetky náklady na spotrebované energie, údržbu a prevádzku 
areálu.  

 
Nad rámec bežnej prevádzky areálu, treba spomenúť zásadnú finančnú investíciu 

zrealizovanú klubom v októbri 2019 spočívajúcu vo výmene tenisového povrchu v novej 
hale. Pôvodný koberec Taraflex nahradil nový moderný hardový povrch GREENSET 
COMFORT. Následne bolo vymenené aj kompletné osvetlenie v novej hale. 

 
V lete 2019 inicioval klub rokovanie s Mestom Piešťany s cieľom uzatvoriť novú 

nájomnú zmluvu, ktorá by zjednotila v súčasnosti platné dve rozdielne NZ, a zároveň by 
bola pre klub ekonomicky priaznivejšia: TK Kúpele Piešťany by podobne ako iné kluby 
v meste nemusel platiť nájomné a mal nárok na príspevok od mesta na spotrebované energie.  

 
 Na základe žiadosti klubu a po mnohých rokovaniach Mestské zastupiteľstvo mesta 

Piešťany napokon vo februári 2020 a opakovane v máji 2020 schválilo pre klub novú 
Nájomnú zmluvu na 30 rokov (nájomné 1€/ročne, príspevok od mesta Piešťany na energie do 
výšky 25 000 €/ročne). Do dnešného dňa ju však primátor mesta nepodpísal a nevstúpila do 
platnosti.  

 
(Ne) podpísania novej nájomnej zmluvy schválenej MsZ mesta Piešťany má 

zásadný vplyv na právnu istotu klubu ohľadom užívania areálu ako takéto, na spôsob 
jeho prevádzky a s tým spojený ekonomický chod klubu. V dôsledku nepodpísania 
novej NZ zo strany primátora mesta Piešťany od februára 2020 klub funguje 
v provizóriu a právno-ekonomickej neistote. 

  
Do 31.12.2019 klub prenajímal spoločnosti BREJK, s.r.o. reštauráciu a terasu v starej 

hale (spolu za ročný nájom vo výške 5 600 €). V zmysle pripravovanej novej NZ 
a predbežnej dohody so zástupcami mesta Piešťany, v zmysle ktorej mal klub prevádzkovať 
terasu aj reštauráciu na vlastný účet, od januára 2020 klub začal s modernizáciou reštaurácie, 
terasy a WC vo veži oproti terase v starej hale. Odstavenie WC vo veži počas sezóny 2020 
komplikovalo prevádzku areálu a organizáciu turnajov, zabezpečenie TOI TOI toaliet nebolo 
určite ideálne riešenie, avšak v každom prípade pomohlo klubu túto extrémne ťažkú situáciu, 
ako tak zvládnuť.  

Letná terasa bola otvorená v júli 2020 a počas letnej sezóny 2020 prevádzkovaná 
dcérskou spoločnosťou klubu Tenis Piešťany, s.r.o. Veľká vďaka za jej nový dizajn a funkčné 
sprevádzkovanie počas letnej sezóny patrí manželom Mĺkvym a Talajkovým.  



 

 
 

Rekonštrukcia WC vo veži oproti letnej terase bola dokončená v novembri 2020. Od 
sezóny 2021 by tak mala letná terasa spoločne s novými toaletami výrazne zvýšiť kvalitu 
tenisového zázemia nášho areálu.  

 
V októbri 2020 bola úspešne zrealizovaná 2. etapa opravy strechy v „starej hale“, 

ktorú financovalo zo svojho rozpočtu mesto Piešťany. Následne klub z vlastných zdrojov 
vymenil 6 pokazených radiátorov na dvorci v starej hale a od novembra 2020 je tak hranie 
v starej hale oproti minulosti oveľa komfortnejšie, čo sa prejavuje aj v jej obsadenosti počas 
zimného obdobia.  

 
Jedným z cieľov klubu na rok 2020 bola rekonštrukcia 35-ročnej posilňovne v 

starej hale na modernú telocvičňu. Prerod nebol jednoduchý a v priebehu prác sa objavilo 
veľa stavebno-technických prekvapení. Postupne od apríla bola odstránená pôvodná podlaha, 
naliaty nový poter a hydroizolácia, opravené a vymaľované okná, vystierkované a 
vymaľované všetky steny a strop, kompletne vymenené osvetlenie a osadené nové radiátory. 
Na záver bola na podlahu položená špeciálna fitness podlaha a dokúpené tréningové 
pomôcky. Po pol roku prác sa v novembri podarilo cieľ splniť a naše deti môžu od novembra 
trénovať v príjemnom prostredí a s kvalitnými pomôckami.  

Špeciálna vďaka klubu patrí pánovi Petrovi Bernátovi a jeho firme 
www.chirosan.sk, ktorá adresne poskytla sponzorské finančné prostriedky na rekonštrukciu 
telocvične a tiež pánom Petrovi Semanovi st. a Michalovi Matulayovi, ktorí samotné práce 
zrealizovali.   

 
Tesne pred dokončením a spustením do prevádzky je aj zrekonštruovaná 

reštaurácia v starej hale, ktorá by od sezóny 2021 mohla súčasne slúžiť aj ako klubovňa, 
klubová sieň slávy a zimná recepcia. 

  
V areáli, ktorý bude mať onedlho 50 rokov, je ešte nespočetne mnoho ďalších vecí, 

ktoré by bolo vhodné zrenovovať a vylepšiť. Za prioritu pre najbližšie dvojročné obdobie 
považujeme revitalizáciu tenisových plotov a zelene okolo dvorcov č. 1-3, v spolupráci so 
Službami mesta Piešťany, odstránenie náletových drevín a revitalizáciu pozemku za 
nepárnymi dvorcami smerom k Váhu, ako aj následné sprevádzkovanie nafukovačky na 
dvorcoch č. 2 a 3 podľa projektovej dokumentácie, ktorá už bola zo strany klubu  
vyhotovená a na základe ktorej podal klub dňa 9.10.2020 žiadosť o stavebné povolenie.  

Zo strednodobého hľadiska (3-5 rokov) by malo byť cieľom klubu revitalizovať 
asfaltové dvorce na moderné vonkajšie hardy (a ich potenciálne prekrytie). Z dlhodobého 
hľadiska (5-10 rokov) aj vybudovanie novej prevádzkovej budovy klubu. 

Uvedomujeme si však, že na realizáciu týchto zámerov nám chýbajú finančné i ľudské 
zdroje a bez pomoci vlastníka, t.j. mesta Piešťany, resp. STZ a štátu ich môžeme iba veľmi 
ťažko uskutočniť.  

 



 

 
 

 
6. Propagácia klubu a informovanosť o jeho činnosti 

 
V priebehu roka 2019 sa podarilo splniť prvý čiastočný cieľ „rozchodiť klubový web“ 

www.tenispiestany.sk. V roku 2020 vďaka novému partnerovi klubu spoločnosti redred.sk 
s.r.o. dostal web nový modernejší design a postupne sa stáva hlavným komunikačným 
klubovým kanálom. 

Klub je aktívny aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.  
Klubové aktivity a športové úspechy sú propagované v miestnych médiách Piešťanský 

týždeň, Zpiešťan a Pnky.  
K propagácii všetkých významných podujatí organizovaných klubom sa pravidelne 

vytvárajú plagáty.  
Klub spolupracuje s tlačovým oddelením STZ, ktorému priebežne poskytuje 

informácie a fotografie zo všetkých medzinárodných podujatí a Majstrovstiev SR konaných 
v našom klube. 

 
 

7. Ekonomická činnosť klubu, partneri a sponzori klubu 
 
Hospodárením klubu sa zaoberá samostatná správa. V rámci tejto správy môžeme  

konštatovať, že hospodárenie klubu je vyrovnané. Vo výdavkovej časti prevažujú odmeny 
trénerov, nájomné Službám mesta Piešťany, náklady na prípravu areálu na jar (antuka, 
vyčistenie areálu), náklady na prevádzku a údržbu areálu počas roka (energie, revízne 
správy,...), odmeny brigádnikov a náhrady za stratu času dobrovoľníkov. Klub financuje aj 
extraligové družstvo žien. V príjmovej časti sú významnou položkou dotácie STZ (určené na 
podporu talentovanej mládeže a organizáciu podujatí), poplatky a príspevky na činnosť klubu 
od hráčov (rodičov) a poplatky za rekreačné hranie. V roku 2020 bola najvýznamnejším 
partnerom klubu spoločnosť CHIROSAN. Klubu významne pomohli aj ďalší partneri klubu, 
spoločnosti Hameln, SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., FOBOS, 
LOMBARD, RED RED a AB Contact.  

Klub získal dotáciu z mesta Piešťany v roku 2019 vo výške 780 € a v roku 2020 vo 
výške 2 890 €, ktoré boli použité v súlade s predloženým projektom na nákup antuky a 
tenisových lôpt. 

V neposlednom rade dôležitú časť príjmov tvoria aj poskytnuté 2% z daní od FO 
a PO.  
 
 



 

 
 

8. Záver 
 

V uplynulom dvojročnom období sa v klube veľa vecí zmenilo, pričom došlo 
k výraznej obmene aj na poli funkcionárskom, trénerskom a prevádzkovom. Nový Výbor 
klubu zvolený členskou schôdzou v marci 2019 sa snažil naplniť svoje vízie a ciele, ktorým 
bol reštart klubu a postupné prinavrátenie na pozície, ktoré v rámci slovenského tenisu 
zastával. Za dva roky sa nedajú spraviť zázraky, naštartovali sa však procesy, ktoré v prípade 
zlepšenia pandemickej situácie a podpory zo strany STZ a mesta Piešťany môžu viesť 
k tomu, aby sa naše ciele podarilo postupne v horizonte 5 – 10 rokov splniť.  

Vždy sa dajú robiť veci lepšie a chybám sa nik nevyhne, na druhej strane množstvo 
času, energie, financií a obety, ktoré vynaložili členovia Výboru klubu za uplynulé roky, sa 
tak často nevidí a preto im za to patrí veľká vďaka. 
 
 
 
V Piešťanoch, 15. februára 2021 
 
 
 

Mgr. Andrej Bartovic, v.r. 
prezident TK Kúpele Piešťany           

     


