
 

 
 

Správa o činnosti TK Kúpele Piešťany 
v roku 2021 

 
 
 

1. Úvod, prevádzka a organizácia chodu klubu počas roka 2021 
 

 
Výbor TK Kúpele Piešťany predkladá členskej schôdzi v zmysle Článku 5 odsek 8 

písm. k) Stanov Výročnú správu a správu o hospodárení klubu za rok 2021.  
 
Do členskej schôdze konanej dňa 9.9.2021 riadil tenisový klub výbor v zložení Ing. 

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

 
Na členskej schôdzi dňa 9.9.2021 bol zvolený nový výbor klubu v zložený Karol 

Ambra, Andrew Brown, Andreas Schuster, Jozef Mĺkvy a Andrej Bartovic. Na prvej schôdzi 
novozvoleného vývoru konanej dňa 13.09.2021 bol za prezidemta klubu opätovne zvolený 
Andrej Bartovic. Jozef Mĺkvy sa vzdal funkcie člena výboru dňa 16.9.2021.  

 
Zasadania výboru klubu sa konali v dňoch 26.2.2021, 17.4.2021, 14.8.2021, 

14.9.2021 a 4.10.2021. Zápisnice z nich sú zverejnené na webovom sidle klubu. 
 

Podobne ako rok 2020, aj rok 2021 bol výrazne ovplyvnený pandémiou COVID-19, 
s negatívnym vplyvom na všetky aspekty chodu klubu (najmä nemožnosť trénovať 
pre hráčov, mať príjem pre trénerov a ekonomická strata z prevádzok hál klubu). 

Areál klubu bol kompletne uzatvorený a tréningový proces prerušený 
od 19.12.2020 do 18.4.2021 a od 25.11.2021 do 19.12.2021 (s čiastočnou výnimkou 
pre profesionálov). Od 20.12.2021 sa obnovil v režime OP a od 17.1.2022 v režime OTP.  
 

Činnosť klubu bola realizovaná v súlade s úlohami, ktoré bližšie špecifikujú Stanovy 
klubu. Vychádzalo sa pritom z Rámcového plánu činnosti pre rok 2021 prijatého Výborom 
dňa 26.2.2021.  

Výrazný vplyv na chod klubu mala nedoriešená situácia ohľadom novej nájomnej 
zmluvy s Mestom Piešťany. Ekonomická a právna neistota z toho vyplývajúca sa negatívne 
prejavila vo vzťahoch a v dennodennom živote klubu.  

 



 
 

Zároveň od októbra 2020 čaká klub na vydanie Stavebného povolenia na nafukovaciu 
halu na prekrytie dvorcov 2 a 3. Bez zvýšenia počtu dvorcov počas zimnej sezóny nie je 
možné klub ďalej po športovej stránke rozvíjať a v dôsledku nedostatku krytých dvorcov sa 
môžu následne aj zhoršovať medziľudské vzťahy v klube.  

 
Prevádzku areálu, ktorý je vo vlastníctve mesta Piešťany, mal klub v nájme 

do 19.10.2021 na základe Nájomnej zmluvy č. 921005 zo dňa 1.10.1992 a Nájomnej zmluvy 
č. 049025 zo dňa 1.3.2002 (prenajímteľom v oboch zmluvách boli Služby mesta Piešťany).  

 
Prevádzku areálu klubu počas celého roka 2021 naďalej zabezpečoval klub 

z vlastných zdrojov bez akejkoľvek dotácie na prevádzku (energie) zo strany mesta Piešťany. 
Všetky náklady (okrem nájomného viď nižšie*) na spotrebované energie, údržbu a prevádzku 
areálu uhrádzal klub riadne a včas.  

  
Listom zo dňa 19.2.2021 požadal klub prenajímateľa Služby mesta Piešťany 

o odpustenie nájomného za užívanie tenisového areálu v roku 2021 v celkovej výške 5 
003,65 € z dôvodov: 

a) zmiernenia ekonomických dopadov COVID 19 na rok 2021 a 
b) nepodpísanej Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany v roku 2020 schválenej 

novej nájomnej zmluvy.  
Na predmetnú žiadosť klub nedostal od Služieb mesta Piešťany žiadnu odpoveď, nájomné 
za rok 2021 preto Službám mesta Piešťany neuhradil*.  

 
Dňa 19.10.2021 nadobudla účinnosť nová Nájomná zmluva č. 2902105, ktorú 

schválilo MsZ Uznesením č. 99/2021 dňa 30.09.2021 (prenajímateľom už je Mesto 
Piešťany). Nájomná zmluva č. 2902105 je zverejnená na webovej stránke klubu. V zmysle 
Článku IV. novej NZ je nájomné za areál dohodnuté vo výške 1 € / ročne. 

 
Nad rámec bežnej prevádzky areálu bola na jar 2021 dokončená kompletná 

rekonštrukcia toaliet vo veži oproti letnej terase, čím sa výrazne zvýšila kvalita tenisového 
zázemia nášho areálu. Rekonštrukciu toaliet zabezpečil a zafinacoval Ing. Jozef Mĺkvy, za čo 
mu patrí obrovská vďaka.    

 
K drobným investíciám realizovaným v roku 2021 patrí nákup 3 tenisových sietí a 5 

zelených plachiet DUNLOP na dvorce č. 4 a 5 (z 1000 € dotácie TTSK), ďalšie 2 plachty 
DUNLOP sme dostali darom od Romana Chudobu, nové stĺpiky na sieť na dvorci č. 1 (staré 
odhnité sa zlomili), kompletne nové autoplachty na dvorci č. 1, náter časti oplotenia, stĺpikov 
a empajru na dvorci č. 1, výmena radiátorov na kurte v starej hale.  

 
Letná terasa bola otvorená počas celej letnej sezóny a smerom k roku 2022 si 

kladieme otázku, či letnú recepciu ponechať v domčeku oproti dvorcu č. 6, alebu ju presunúť 



 
 

na letnú terasu. Prevádzku letnej terasy, ktorá funguje pod dcérskou spoločnosťou klubu 
Tenis Piešťany, s.r.o., zabezpečovali v roku 2021 J. Mĺkvy, T. Talajka a A. Beňo.  

 
Počas leta bola dokončená rekonštrukcia reštaurácie v starej hale, v ktorej sa konala 

dňa 9.9.2021 aj členská schôdza. 
 
Dvorce a areál na letnú sezónu pripravilo pod vedením „kurtára“ Dávida Švorca 

pätnásť až dvadsať nadšencov z radov členov klubu, rodičov a dobrovoľníkov. Osobitná 
vďaka patrí okrem Davida Švorca aj Jarovi Pavlyshovi, Marekovi Bučkovi a Romanovi 
Michalíkovi, ktorí odbrigádovali desiatky hodín. 

 
Prevádzku areálu počas letnej sezóny zabezpečovali dobrovoľníci – A. Loj, R. 

Lobotka, J. Magulová a N. Černá, ktorým v prípade potreby vypomáhajú ďalší. Uvedení 
dobrovoľníci odviedli pre klub obrovské penzum práce za veľmi skromnú finančná náhradu, 
za čo im, takisto patrí veľká vďaka.  

 
Bežný chod klubu a takmer všetky riadicie, organizačné a sekretárske úlohy, najmä 

komunikácia s trénermi a rodičmi, komunikácia s dobrovoľníkmi – správcovia, recepcia, 
organizačné zabezpečenie všetkých turnajov (riaditelia, rozhodcovia, zdravotník, ubytovanie, 
strava, vyúčtovania …), komunikácia s STZ, ZsTZ, Mestom Piešťany, TTSK, ekonomické 
záležitosti – úhrada odmien trénerov a náhrad za stratu času dobrovoľníkov, úhrada faktúr, 
príprava a vyúčtovanie projektov pre mesto Piešťany, TTSK a Fond na podporu športu, 
prevádzka areálu – organizácia dobrovoľníkov, údržby, opráv a servisu, prijatá a odoslaná 
pošta, podnájom hál počas zimnej sezóny a floorbalistom aj v lete, atď. zabezpečoval 
na dennej báze osobne (bez nároku na odmenu) A. Bartovic. 

 
Tréningový proces v klube organizovali tréneri pod vedením šéftrénera M. Grolmusa. 

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

 
Účtovníctvo klubu aj dcérskej spoločnosti Tenis Piešťany, s.r.o. vedie naďalej 

Ing. Karol Ambra prostredníctvom svojej spoločnosti 3 GAP, s.r.o. 
 
Klub ani v roku 2021 nemal riadnu kanceláriu s administratívnym zázemím, všetky 

administratívne veci sa riešili v provizórnych podmienkach (letná recepcia, presklenná 
kancelária v starej hale, kancelária za reštauráciou), resp. v kanceláriach členov výboru 
klubu. Klubu naďalej veľmi chýba klubovňa (spoločenská miestnosť), v ktorej by sa mohli 
stretávať členovia klubu a deti (hráči) mimo tréningov (nielen v prípade nepriaznivého 
počasia).  

 
Smerom k ďalším rokom je tak naďalej čo vylepšovať.  



 
 

2. Rozvoj členskej základne  
 
Klub v júny zorganizoval kurz pre začiatočníkov, do ktorého sa zapojilo 25 detí, 

priebežne sa pridávali ďalšie.  
 
V priebehu roka 2021 sa do pravidelného tréningového procesu v klube zapojilo viac 

ako 100 hráčov do 23 rokov (v tomto čísle nie sú započítané deti z júnového kurzu 
pre začiatočníkov).  

  
V dôsledku COVIDu bola obnovená spolupráca s materskou školou na Valovej ulici 

až na jeseň. Škôlkári tak majú možnosť bezodplatne „ochutnávať“ tenis v našom areáli vždy 
v pondelok doobeda.  

 
Aj v roku 2021 sa potvrzoval celoslovenský trend, keď prevažujúca časť rodičov 

neprejavoval záujem o to, aby ich deti hrali tenis súťažne, ale brali ho skôr 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.  

 
Najviac to klub pociťuje pri tvorbe družstiev do 8 a 10 rokov, kde napriek relatívne 

vysokému počtu detí v prípravke, sme mali problém poskladať tímy pre súťaže družstiev. 
Zároveň len veľmi málo detí v týchto kategóriách sa zapojilo do turnajov jednotlivcov. Toto 
je oblasť, v ktorej musíme v najbližších rokoch výrazne zapracovať. 

 
Na druhej strane musíme s radosťou konštatovať, že zázemie klubu sa 

sprevádzkovaním letnej terasy a zrekonštruovaním toaliet vo veži výrazne zlepšilo, čo 
prispelo k nárastu návštevníkov nášho areálu a predĺženiu času, ktorý u nás strávili. 

 
Pre ďalší rozvoj členskej základne (či už súťažnej, alebo rekreačnej) bude kľúčové 

zvýšiť počet krytých dvorcov pre zimné obdobie, poprípade revitalizovať asfaltové dvorce 
na moderné „hardy”, alebo nájsť iné realizovateľné riešenie. 

 
Optimisticky vyznelo aj prestupové obdobie (15.10.2021-5.11.2021), počas ktorého 

sme  úspešne zrealizovali devätnásť prestupov (plus jeden evidovaný) smerom k nám a len 
päť od nás, čo takisto prispeje v roku 2022 k nárastu členskej základne. 

 
Zaangažovanosť členov klubu, rodičov hráčov a rekreačných hráčov do rozvoja klubu 

a areálu, bola až na pár svetlých výnimiek, minimálna. Je preto na mieste si položiť otázku, či 
je do budúcna vôbec reálne a objektívne možné takúto angažovanasť od nich očakávať.   
 
 



 
 

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

k 31.08.2021 nachádzalo 137 registrovaných hráčov klubu, z toho platnú (obnovenú) 
registráciu malo 108 hráčov. 
Vekové rozdelenie hráčov klubu s platnou registráciou bolo nasledovné:  

a) Deti do 10 rokov (ročník 2011 a mladšie): 26 
b) Žiaci a dorast (ročník 2003 – 2010): 45 
c) Dospelí (1985 – 2002): 16 
d) Seniori (1984 a starší): 21 

Do tréningového procesu bolo v septembri 2021 zapojených aj ďalších cca 30 detí, 
ktoré nie sú registrované v STZ a 18 detí z kurzu pre začiatočníkov 2021. 

  
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 pre rok 2021 splnilo 51 našich klubových hráčov 
(pre porovnanie v roku 2019 to bolo 38 hráčov a v roku 2020 len 29 hráčov).  

 
Trénerský tím pokračoval v roku 2021 v rovnakom zložení - M. Grolmus, A. Brown, 

M. Belanec, D. Zelenayová a P. Mráziková a za odvedenú prácu si zaslúži pochvaľu. 
Vzhľadom k nárast počtu hráčov a detí v tréningovom procese bude pre zachovanie kvality 
potrebné trénerský čím čoskoro rozšíriť.  

  
Na športovú prípravu sa počas v letnej sezóne využívali vonkajšie antukové dvorce 

spoločne s ďalšími tréningovými plochami (steny, malé dvorce, asfaltové dvorce) a 
počas halovej sezóny obe tenisové haly a zrekonštruovaná telocvičňa v starej hale. 

 
Kvalitu športovej prípravy najlepšie dokumentujú výsledky v súťažiach, či už 

jednotlivcov alebo družstiev a následné koncoročné postavenie hráčov v rebríčkoch.  
 
Po ukončení kariéri Magdy Rybárikovej, nám zostala v klube posledná stálica Lukáš 

Lacko, ktorý po víťazstve na Chalengery v Seville figuroval ku koncu októbra 2021 na 180. 
mieste rebríčka ATP (a je č. 5 v SR medzi mužmi). Lukáš sa však pripravuje mimo klubu 
(v Bratislave) a je škoda, že ostatní hráči klubu ho nemajú možnosť aspoň občas vidieť 
pri tréningu.  
 
Jednotlivci:  
 
Medaile na Halových regionálnych majstrovstvách získali (hrali sa len dvojhry): 

 Dominik Mačej striebro vo dvojhre mladších žiakov  
 Artur Bartovic bronz vo dvojhre mladších žiakov 



 
 

Medaile na Letných regionálnych majstrovstvách 2021 získali:  
 Klára Klieštencová bronz vo dvojhre mladších žiačok a zlato vo štvohre mladších 

žiačok (spoločne s Flórou Rablanskou) 
 Dominik Mačej bronz vo dvojhre mladších žiakov a spoločne s Arturom Bartovicom 

aj bronz vo štvohre mladších žiakov  
 Stella Izabela Švorcová bronz vo dvojhre starších žiačok a spoločne s Michaelou 

Chudovou aj striebro vo štvohre starších žiačok 
 Klára Klieštencová bronz vo štvohre starších žiačok (spoločne s Flórou Rablanskou) 
 Tomáš Krajčovič bronz vo štvohre strarších žiakov (spoločne s Gregorom Kovářom) 
 Stella Krivičková zlato vo dvojhre dorasteniek a bronz vo štvohre dorasteniek 

(spoločne s Karolínou Mrázikovou) 
 Klára Mária Švorcová bronz vo štvohre dorasteniek (spoločne so Slávkou Mihálovou) 
 Tomáš Talajka s Oliverom Kecskésom bronz vo štvohre dorastencov 
 Alex Lapšanský s Danielom Dvorským bronz vo štvohre dorastencov 
 Klára Mária Švorcová spoločne so Stellou Krivičkovou bronz vo štvohre žien 
 Tomáš Talajka zlato vo štvohre mužov (spoločne s Dušanom Barancom) 
 Dávid Daniška s Matúšom Rusnákom striebro vo štvohre mužov 
 Filip Urbánek bronz vo štvohre mužov (spoločne s Adamom Arbetom) 

 
Medaile na Letných majstrovstvách Slovenska 2021 získali:  

 Stella Krivičková bronz vo dvojhre dorasteniek 
 Soňa Depešová striebro vo dvojhre starších žiačok a bronz vo štvorhre starších žiačok 

(spoločne s Natáliou Kročkovou) 
 Klára Klieštencová bronz vo štvorhre mladších žiačok (spoločne s Flórou 

Rablanskou) 
 
Koncoročné postavenie hráčov klubu v oficiálnych rebríčkoch STZ za sezónu 2021 
(uvádzame len TOP 25): 

 Lukáš Lacko (muži) č. 5 
 Karolína Mráziková (dorastenky) č. 20 (ešte pod TC Empire Trnava) 
 Tomáš Talajka (dorastenci) č. 25 
 Soňa Depešová (staršie žiačky) č. 5 
 Klára Klieštencová (mladšie žiačky) č. 14 
 Dominik Mačej (mladší žiaci) č. 10 
 Artur Bartovic (mladší žiaci) č. 23 

 
V slovenských rebríčkoch sme mali (pre porovnanie uvádzame aj roky 2019 a 2020) 
nasledovný počet hráčov: 

a) v roku 2019 spolu 30 hráčov, z toho 17 v kategóriách mládeže (do 18 rokov), 
b) v roku 2020 spolu 30 hráčov, z toho 21 v kategóriách mládeže (do 18 rokov). 



 
 

c) v roku 2021 spolu 43 hráčov, z toho 34 v kategóriách mládeže (do 18 rokov). 
Pozn.: V kategórii detí do 10 rokov a 8 rokov sa rebríčky nevedú.  
 

 Veľmi nás teší, že na základe výsledkov v roku 2021, máme v roku 2022 aj dvoch 
reprezentantov Slovenska v mládežníckych kategóriách – Soňu Depešovú a Tomáša 
Talajku. Malo by byť jednou z priorít klubu reprezentantov si do budúcna v klube udržať a 
pokúsiť sa im v klube (v prípade, ak o to budú mať záujem) vytvoriť čo najlepšie podmienky 
na prípravu, aby sa tak stali aj vzorom a príkladom pre ďalších hráčov. Treba poznamenať, 
že rovnako ako v roku 2020 aj v roku 2021 sa Soňa Depešová nepripravovala (netrénovala) 
v klube, ale individuálne.  
 Výkonnostný progres sme v sezóne 2021 zaznamenali aj u ďalších hráčov - Terezky 
Mĺkvej, Stelly Švorcovej a Dominika Mačeja.   
 
 
Družstvá:  
 

Tradične veľkú pozornosť venuje klub súťažiam družstiev. V dlhodobých súťažiach 
sme obsadili všetky kategórie, v ktorých štartovalo spolu 20 našich družstiev: 4 v kategórii 
dospelých, 3 v kategórii dorastu, 3 v kategórii staršieho žiactva, 4 v kategórii mladšieho 
žiactva, 1 v kategórii detí do 10 rokov, 1 v kategórii detí do 8 rokov a 4 v kategóriách 
seniorov).  

V Detskom Davis cupe a Fed cupe (do 10 a 8 rokov) štartovali v roku 2021 spolu 3 
naše družstvá. 

 
Naším družstvám sa darilo nad očakávanie: 

 Ženy “A” – 3. miesto v Extralige 2021 
 Ženy “B” – 2. miesto v 1. lige 2021 
 Muži “A” – 2. miesto v 1. lige 2021 
 Dorastenci – víťaz 1. triedy (Majster) Západoslovenského regiónu a 8. miesto na 

Majstrovstvách Slovenska 
 Dorastenky “A” – 2. miesto v Západoslovenskom regióne a 3. miesto 

na Majstrovstvách Slovenska 
 Starší žiaci – 3. miesto v Západoslovenskom regióne 
 Staršie žiačky “A” – 1. miesto v Západoslovenskom regióne a 2. miesto 

na Majstrovstvách Slovenska 
 Mladší žiaci “A” – 1. miesto v Západoslovenskom regióne a 3. miesto 

na Majstrovstvách Slovenska  
 Mladšie žiačky “A” – 1. miesto v Západoslovenskom regióne a 2. miesto 

na Majstrovstvách Slovenska 
 



 
 

Spolu tak naše družstvá vybojovali päť medailí z Majstrovstiev Slovenska. Veľkí 
podiel na dosiahnutých úspechoch majú v tímových súťažiach majú kapitáni jednotlivých 
tímov, ktorí sa pričinili o prestupy hráčov do nášho klubu pred sezónou a zároveň družstvá 
vhodne doplnili kvalitnými hosťujúcimi hráčmi.  
 
 Na záver sezóny prišiel aj vytúžený titul Majster Slovenska, o ktorý sa postaralo 
na šampionáte v Nových Zámkoch družstvo seniorov 45+ v zložení: P. Drozd, R. Nebyla, M. 
Valek, M. Kyseľ, A. Bartovic.  
 

Do októberového celoštátneho finále Detského Fed cupu do 10 rokov, ktoré sa 
tradične koná v NTC v Bratislave sa prebojovalo družstvo dievčat, ktoré pod vedením 
kapitána A. Browna vzorne bojovalo a po 2 výhrach a 2 prehrách skončílo na peknom 
šiestom mieste z dvanástich.  
 

 
4. Organizácia športových podujatí  

 
Významnou činnosťou klubu je organizovanie medzinárodných a republikových 

podujatí, v ktorom sme naďalej jedným z kľúčových partnerov STZ.  
 
V roku 2021 klub zorganizoval dva tradičné medzinárodné podujatia:  

a) V máji 28. ročník Piešťany cupu - medzinárodnéeho turnaja žiakov kategórie TEJT 1 
U14. 

b) V júly kvalifikačnú skupinu ME družstiev dorastencov - Galea/Valerio cup. 
 
Žiaľ, po roku 2020, aj v roku 2021 musel byť kvôli COVIDu zrušený v apríli plánovaný 
Slovakia cup - medzinárodný turnaj dorastu kategórie ITF 2. 
 
V roku 2021 zorganizoval klub 12 podujatí zaradených do oficiálnej termínovej listiny 
STZ, konkrétne: 

- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov mladšieho žiactva 
- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov staršieho žiactva 
- Oblastné kolo detského FED Cupu do 10 rokov 
- Chirosan cup - celoštátny turnaj triedy A mladšieho žiactva 
- Hameln cup - celoštátny turnaj v kategórií detí do 8 rokov 
- ENSANA cup  - celoštátny turnaj triedy C dospelých 
- Memoriál MUDr. M. Ondreja - celoštátny turnaj triedy C staršieho žiactva 
- FOBOS CUP - celoštátny turnaj triedy C dorastu 
- Lombard cup - celoštátny turnaj v kategórií detí do 10 rokov 
- Majstrovstvá SR družstiev v kategórii mladších žiačok 
- Majstrovstvá SR družstiev v kategórii seniori 35+ 



 
 

- Oblastné kolo detského Davis Cupu a Fed Cupu do 8 rokov 
 
V júni sa konal LMJ Trophy – turnaj série ATA. Jedná sa o turnaj určený 

pre tenisových amatérov, pre klub veľmi zaujímavý po ekonomickej stránke.  
 
Prvého septembra sa odohoral aj letný EVA CUP – obľúbený turnaj piešťanských 

tenisových seniorov vo štvorhre.  
 
Na organizovanie ďalších turnajov pre neregistrovaných tenistov sme v sezóne 2021 

z kapacitných dôvodov (čas, ekonomika, personálne zabezpečenie) rezignovali. Bolo by 
skvelé, ak by sa našiel nadšenec, alebo profi organizátor, ktorý by v budúcnosti takéto turnaje 
alebo ligu v našem areáli vedel zorganizovať. Pre rozvoj tenisu v našom regióne by to bola 
skvelá správa.   

 
Všetky turnaje boli po organizačnej stránke zabezpečené v rámci možností klubu. 

Nezaregistrovali sme žiadne zásadné výhrady. Personálne zabezpečnie turnajov: Riaditelia – 
Alexandra Matejčíková, Alžbeta Švorcová, Patrik Drozd, Andrej Bartovic, Andrea Lambert, 
pomohol aj Filip Urbánek. Rozhodcovia – Ivo Orviský, Milo Doležal, Pavol Šimo. 
Zdravotníčky – pani Poláčiková a Kvasnicová.  
 

V mesiacoch máj – júl prebiehali aj dlhodobé súťaže družstiev, na dvorcoch klubu sa 
každý víkend uskutočňovali stretnutia podľa príslušného rozpisu súťaží.  

 
Areál bol počas letnej sezóny plný a s hrdosťou môžeme konštatovať, že sme okrem 

iného aj výrazne pomohli k propagácii Piešťan a zvýšenia jeho športového turizmu.  
 
 

5. Propagácia klubu a informovanosť o jeho činnosti 
 
Webové sídlo klubu je funkčné, návštevníci na ňom nájdu všetky základné 

informácie. Priebežne pribúdali články o činnosti klubu a športových úspechoch klubových 
hráčov. S článkami o turnajoch zorganizovaných v našom klube veľmi pomohla Alexandra 
Matejčíková. 

Technicky web spravuje partner klubu spoločnosť redred.sk s.r.o. 
Klub je aktívny aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, o ktoré sa stará najmä 

Matúš Belanec.  
Žiaľ, klubové aktivity a športové úspechy sú len minimálne propagované v miestnych 

médiách Piešťanský týždeň, Zpiešťan a Pnky. Pokiaľ článok nenapíše niekto z klubu a 
nepošle im ho, nikto si klub a jeho výsledky ani nevšimne. 

Profesionálne fotky z extraligy, medzinárodných turnajov a Letných MSR nám bez 
nároku na odmenu urobil aj tento rok Andrej Klimek. 



 
 

K propagácii všetkých významných podujatí organizovaných klubom vytvára plagáty 
Dávid Švorc, takisto bez nároku na odmenu. 

Klub spolupracuje s tlačovým oddelením STZ, ktorému priebežne poskytuje 
informácie a fotografie zo všetkých medzinárodných podujatí a Majstrovstiev SR konaných 
v našom klube. 

Smerom do budúcna by sme potrebovali aj “klubového redaktora”, ktorý by 
na pravidelnej a profesionálnej báze zabezpečil všetky v tejto časti zmienené činnosti.  

 
 

6. Ekonomická činnosť klubu, partneri a sponzori klubu 
 
Aktuálne klub nemá existečné finančné problémy. Dôvodom je skutočnosť, že klub 

vedú dobrovoľníci bez nároku na odmenu. Z dlhodobého hľadiska nie je tento stav 
udržateľný a je nevyhnutné na základe vlastnej činnosti klubu a v spolupráci s partnermi 
klubu, STZ a Mestom Piešťany zabezpečiť zdroje aspoň na poloprofesionálne riadenie klubu.  

 
Tréningový proces v klube financujú v prevažnej miere rodičia. Dôležitým príjmom 

(v roku 2021 to bolo 21 795 €) bol príspevok od STZ na šport mládeže, z ktorého boli 
dofinancované odmeny trénerov a náklady klubu na cestovné a stravné družstiev (extraligový 
tím žien, prvoligové tímy žien a mužov, účasť piatich mládežníckych družstiev 
na Majstrovstvách Slovenska). 

 
Prevádzka areálu je financovaná z poplatkov za hranie na dvorcoch a v halách 

(sezónne lístky, permanentky, denné výbery) a čiastočne z organizácie turnajov. 
 
Nákup antuky, všetkých lôpt a klubového oblečenia (tričká, mikiny) sme v roku 2021 

financovali z dotácie Mesta Piešťany na športovú činnosť vo výške 6 654 €.  
 
Ako bolo už vyššie spomenutú z 1000 € dotácie od VÚC sme financovali nové siete a 

plachty. 
 
Klub taktiež získal príspevok vo výške 1900 € od Fondu na podporu športu v rámci 

"Osobitnej výzvy na poskytovanie mimoriadnej pomoci na zmiernenie negatívnych dopadov 
prijatých opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19 na hospodárenie športových 
organizácií" č. 2021/002 vyhlásenej dňa 05.03.2021.” 

 
V roku 2021 výrazne oproti minulosti klesol príjem z 2% a sponzorské príjmy. 
 
Najvýznamnejším partnerom klubu (sponzorom) by sa od roku 2022 opäť mali stať 

Kúpele Piešťany (ENSANA).  



 
 

 S cenami do turnajov resp. inak pomohli aj menší klubový sponzori a partneri: 
Ing. Peter Ondrej, FOBOS, LOMBARD, Hameln, EKOM, red red a ďalší.  

 
 

7. Záver 
 

V roku 2021 klub pokračoval v nastavenom trende z rokov 2019 – 2020. Stabilizovalo 
sa zloženie trénerského tímu aj dobrovoľníkov starajúcich sa o prevádzku areálu.  

Zrekonštruovaním toaliet vo veži sa zvýšila kvalita zázemia a návštevnosť letnej 
terasy. 

Po športovej stránke sa najmä v súťažiach družstiev dosiahlo viac, ako sa očakávalo, 
čo bude náročné v roku 2022 zopakovať. 

Počet členov naďalej rástol, obsadenosť dvorcov v zime aj v lete bola vyššia ako 
v predchádzajúcich rokoch.  

Po dvoch rokoch rokovaní sa konečne na jeseň podpísala nová nájomná zmluva 
s Mestom Piešťany, ktorá by mala v budúcnosti priniesť aj ekonomický prospech klubu 
vo forme nielen symbolického nájomného vo výške 1 €/rok ale najmä dotácií Mesta 
na energie (prevádzkové náklady klubu), čo v dobe extrémeneho rastu cien, bude kľúčová 
vec. 

V dobe veľkej neistoty (pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, ktorá začala 
24.2.2022, dramatický rast cien energií) je potrebné byť pred sezónou 2022 opatrný a nemať 
veľké oči. Hlavným cieľom klubu bude snaha udržať aktuálnu situáciu, zabezpečiť základnú 
činnosť klubu a prevádzku areálu a s prípadnými investičnými akciami počkať, kým sa klub 
dostane do lepšej ekonomickej situácie, ak je takú vôbec, pri súčasnom nastavení 
financovania športu so strany štátu a samosprávy, možné očakávať.   

 
 

V Piešťanoch, 2. marca 2022 
 
 
 

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

     


