
 

 

Správa o činnosti TK Kúpele Piešťany 
v roku 2022 

 
 

1. Úvod, prevádzka a organizácia chodu klubu počas roka 2022 
 
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 2022.  
 
V roku 2022 riadil tenisový klub výbor v zložení Karol Ambra, Andrew Brown, 

Andreas Schuster (do 27.5.2022) a Andrej Bartovic, ktorý zároveň zastával pozíciu 
prezidenta klubu. Andreas Schuster sa vzdal funkcie člena výboru z osobných dôvodov dňa 
27.5.2022.  

 
Zasadania výboru klubu sa konali v dňoch 25.1.2022, 15.3.2022, 31.3.2022, 

19.7.2022 a 11.10.2022. Zápisnice z nich sú zverejnené na webovom sídle klubu. 
 

V roku 2022 ešte doznievali dôsledky pandémiou COVID-19, no na samotný 
tréningový proces, už nemali zásadný vplyv. 24.2.2022 sa začala vojna na Ukrajine a v jej 
dôsledku sa výrazne začali zvyšovať ceny energií.  

 
Činnosť klubu bola realizovaná v súlade s úlohami, ktoré bližšie špecifikujú Stanovy 

klubu. Vychádzalo sa pritom z Plánu činnosti pre rok 2022 prijatého výborom dňa 15.3.2022.  
 

Výrazne pozitívny vplyv na chod klubu mali:  
1. V októbri 2021 podpísaná nová Nájomná zmluva č. 2902105 s Mestom Piešťany, 

v dôsledku ktorej: 
a. klub od roku 2022 platí Mestu nájomné za areál len vo výške 1€/ročne 
b. bola klubu poskytnutá Mestom Piešťany finančná dotácia na úhradu energií 

vo výške 25 000 €. 
2. Bártrové zmluvy uzatvorené so SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. (ďalej 

len „SLKP“), v zmysle ktorých SLKP poskytli klubu v priebehu roka 2022 ubytovacie 
a stravovacie služby pre hráčov klubu a účastníkov medzinárodných turnajov 
v celkovej výške 21 736,50 €. 

 



 
 

Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Mestom Piešťany zabezpečilo klubu právnu 
istotu. Dotácia od Mesta Piešťany na energie a podpora od SLKP zase ekonomickú stabilitu.  

 
 Stavebné povolenie na postavenie nafukovacej haly bolo vydané 7.2.2022. 
 
Významné rozhodnutia prijal výbor na svojom zasadnutí dňa 19.7.2022, keď ustúpil 

(na teraz) od zámeru postaviť nafukovaciu halu podľa PD a platného stavebného povolenia 
na dvorcoch č. 2 a 3.  

Na miesto toho dal zelenú kompletnej oprave podkladu a povrchu tenisového 
dvorca v starej hale, ktorá sa aj následne zrealizovala v mesiacoch júl – október 2022.  

Zároveň bolo Výborom schválené vypracovanie projektu revitalizácie dvoch 
asfaltových dvorcov na moderné dvorce s tvrdým povrchom (hardy) so zámerom podať 
žiadosť s projektom na Fond pre podporu športu po vyhlásení najbližšej výzvy určenej 
na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.  

 Po vypracovaní PD „Obnova športového povrchu na dvoch tenisových kurtoch 
s oplotením“ podal klub žiadosť „Ohlásenie udržiavacích prác a stavebných úprav“ 
na príslušný stavebný úrad (Obec Trebatice), ktorý po posúdení projektu a žiadosti vydal dňa 
12.10.2022 oznámenie, v ktorom  uviedol, že voči projektu nemá námietky. 

Pôvodná projektová dokumentácia bola následne doplnená o Projekt stavby 
(pre stavebné povolenie a realizáciu) časť elektroinštalácie, predmetom ktorej je zhotovenie 
umelého osvetlenia na predmetných dvoch dvorcoch. Žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia k časti projektu elektroinštalácie podal klub na príslušný stavebný úrad (Obec 
Trebatice) dňa 21.12.2022 a do konca roku 2022 nebolo o nej rozhodnuté. 

23.12.2023 správna rada FnPŠ schválila v poradí tretiu všeobecnú výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a 
modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 miliónov eur. Žiadosti bude 
možné podávať v termíne od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023. 

 
Prevádzku areálu klubu počas roka 2022 zabezpečoval klub. Všetky záväzky s tým 

spojené, ako aj odmeny trénerom uhrádzal klub riadne a včas.  
  

Nad rámec bežnej prevádzky areálu sa v priebehu roka 2022 zrealizovalo: 
a) Kompletná výmena čerpadla na polievanie dvorcov vo vodárni a výmena 

vodovodného potrubia od vodárne až po dvorec č. 8. 
b) Obnova a doplnenie mobilných tribúnok na sedenie pri dvorcoch.  
c) Zakúpili sa 4 ks plachty (windbreaky) o rozmeroch 18 x 2 m na dvorec č. 1. 
d) Zasadilo sa 90 ks tisov okolo dvorca č. 1. 
e) Namontovali sa kamery do novej a starej haly.  
f) Zrekonštruoval sa povrch v starej hale. 



 
 

g) Zakúpili sa nové ochranné siete a nové lavičky na sedenie pre hráčov aj rozhodcu 
v starej hale.  

h) Vymenilo sa osvetlenie na dvorci v starej hale. 
i) Postavil sa nový plot s bránkou vedľa starej haly s prechodom k plynomerni. 

 
Dvorce a areál na letnú sezónu pripravili a počas sezóny udržiavali pod vedením 

„kurtára“ Romana Lobotku najmä platený brigádnici. Pričinenie z radov členov klubu, 
rodičov a dobrovoľníkov bolo výrazne menšie v porovnaní s prechádzajúcimi rokmi.  

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

komunikáciu s trénermi, rodičmi, správcami (brigádnikmi), organizačné zabezpečenie 
všetkých turnajov (riaditelia, rozhodcovia, zdravotník, ubytovanie, strava, vyúčtovania …), 
komunikácia so STZ, ZsTZ, Mestom Piešťany, ekonomické záležitosti (úhrady, vyúčtovania), 
organizáciu prevádzky areálu (údržba, opravy a servis), poštu, podnájom hál počas zimnej 
sezóny a prípravu projektu pre Fond na podporu športu zabezpečoval na dennej báze 
štatutár klubu A. Bartovic. 

 
Tréningový proces v klube organizovali tréneri M. Grolmus, A. Brown, D. Zelenayová, 

M. Belanec, P. Mráziková, do októbra T. Máčalová a od 1. novembra aj Patrik Cvik a Marek 
Hrehorčík (ako osobný tréner Soni Depešovej). Tréneri pracovali pre klub na základe zmlúv 
ako samostatní odborníci v športe (SZČO).  

 
Účtovníctvo klubu a spoločnosti Tenis Piešťany, s.r.o. viedol Ing. Karol Ambra 

prostredníctvom svojej spoločnosti 3 GAP, s.r.o. 
 
Klub ani v roku 2022 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 kanceláriách členov výboru 
klubu. Klubu naďalej chýba klubovňa (spoločenská miestnosť), v ktorej by sa mohli stretávať 
členovia klubu a deti (hráči) mimo tréningov (nielen v prípade nepriaznivého počasia). 

 
 

2. Rozvoj členskej základne  
 
Počas celého roka každú sobotu od 9,00 do 11,00 hod klub pokračoval v projekte 

„Dajte deti na tenis“, ktorý organizačne aj trénersky viedol A. Brown. Z tohto dôvodu sa 
na jar kurzy pre začiatočníkov neorganizovali. Projekt začína prinášať prvé výsledky. V roku 



 
 

2022 sa z detí začínajúcich v Dajte deti na tenis vytvorila prvá 9-členná skupina, ktorá 
trénuje pravidelne 2x týždenne. 

 
30. apríla sa konal „Mini Tennis Open Morning“ (deň otvorených dverí) určený 

pre najmenších záujemcov, ktorý si mohli vyskúšať tenis.    
 
Počas celého roka sa pokračovalo v spolupráci s materskou školou na Valovej ulici. 

Škôlkari tak majú naďalej možnosť bezodplatne „ochutnávať“ tenis pod vedením trénerov A. 
Browna a D. Zelenayovej v našom areáli vždy v pondelok doobeda.  

 
V priebehu roka 2022 sa do pravidelného tréningového procesu v klube zapojilo viac 

ako 125 hráčov (detí).  
  
Naďalej sa však potvrdzuje celoslovenský trend, keď väčšina detí (rodičov) berie tenis 

ako voľnočasovú aktivitu, menej ich má ambíciu hrať tenis súťažne.  
 
Uvedený trend spoločne s dvoma covidovými rokmi má za následok výrazný výpadok 

hráčov a hráčok v kategórii mladšieho žiactva (ročníkoch 2011 – 2013). Nádejnejšie to však 
vyzerá pri tvorbe družstiev do 8 a 10 rokov (ročníky 2014-2016).  

 
Čo sa týka návštevnosti areálu zo strany „tenisových“ rodín a rekreačných hráčov 

pokračoval pozitívny trend z roku 2021.  
 
K tomuto rastu prispela aj možnosť pre hráčov (deti) zapojené v tréningovom 

procese hrať na dvorcoch počas letnej sezóny aj mimo tréningov zadarmo a každú nedeľu 
zadarmo aj spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi.   

 
Pozitívne dopadlo prestupové obdobie (15.10.2022-5.11.2022), počas ktorého sme  

úspešne zrealizovali dvanásť prestupov plus tri evidované (všetko hráči do 23 rokov) 
smerom k nám. Od nás do iných klubov prestúpilo päť hráčov, z toho len dvaja vo veku 
do 23 rokov. 

 
 

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

k dnešnému dňu (18.3.2023) nachádza 153 registrovaných hráčov klubu, z toho platnú 



 
 

(obnovenú) registráciu má 107 hráčov. Očakávame, že do 31.3.2023 si obnoví registráciu 
ešte cca 15 hráčov.  

  
STZ podporuje kluby v zmysle Zákona o športe 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 2022 splnilo 59 našich 
hráčov s priemerným vekom 13 rokov a priemerným počtom 19 štartov v súťažiach 
na hráča. 
Pre porovnanie v predchádzajúcich rokoch to bolo:  

- rok 2019: 38 hráčov  
- rok 2020: 29 hráčov 
- rok 2021: 51 hráčov 

 
Na športovú prípravu sa počas letnej sezóne využívali vonkajšie antukové dvorce 

spoločne s ďalšími tréningovými plochami (steny, malé dvorce, asfaltové dvorce) a 
počas halovej sezóny obe tenisové haly a telocvičňu v starej hale. Od jesene sa začala 
na kondičný tréning využívať aj nová tartanová atletická dráha na futbalovom štadióne 
a posilňovňa v Diplomat aréne.  

 
Kvalitu športovej prípravy najlepšie dokumentujú výsledky v súťažiach, či už 

jednotlivcov alebo družstiev a následné koncoročné postavenie hráčov v rebríčkoch.  
 

Jednotlivci:  
 
Koncoročné postavenie hráčov klubu v oficiálnych rebríčkoch STZ za sezónu 2022 (uvádzame 
len hráčov do 25. miesta): 
 
Muži: 

 Lukáš Lacko č. 7 
 Dušan Baranec (ešte pod TC Empire Trnava) č. 17 
 Pavel Gula č. 21 

Ženy:  
 Alica Rusová č. 15 

Dorastenci:  
 Tomáš Talajka č. 23 

Dorastenky:  
 Karolína Mráziková č. 7 
 Terézia Mĺkva č. 22 



 
 

Starší žiaci:  
 Dominik Mačej č. 7 

Staršie žiačky:  
 Soňa Depešová č. 2 

Mladší žiaci:  
 Artur Bartovic č. 10 
 Oleh Pavlysh č. 18 

 
V slovenských rebríčkoch sme mali celkovo (pre porovnanie uvádzame aj roky 2019, 2020 a 
2021) 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). 
d) V roku 2022 spolu 56 hráčov, z toho 43 v kategóriách mládeže (do 18 rokov). 

Pozn.: V kategórii detí do 10 rokov a 8 rokov sa rebríčky nevedú.  
 

V sezónu 2022 sa z dôvodu zlej pandemickej situácie Halové majstrovstvá regiónov 
a Slovenska nekonali. 

 
Medaile na Letných majstrovstvách západoslovenského regiónu 2022 získali:  

 Karolína Mráziková  – 1. miesto vo dvojhre žien 
 Bernadette Michalčíková – 1. miesto vo dvojhre dorasteniek 
 Dušan Baranec – 1. miesto vo dvojhre mužov (stále hráč TC Empire Trnava, ale 

trénuje v našom klube už druhú sezónu) 
 Dominik Mačej – 1. miesto vo dvojhre starších žiakov 
 Artur Bartovic – 2. miesto vo dvojhre mladších žiakov 
 Terézia Mĺkva – 3. miesto vo dvojhre dorasteniek 
 Tomáš Talajka – 3. miesto vo dvojhre mužov 
 Aleš Mísař – 3. miesto vo dvojhre mužov 
 Tomáš Talajka – 3. miesto vo dvojhre dorastencov 
 Jakub Rusnák – 3. miesto vo dvojhre mladších žiakov 
 Artur Bartovic, Jakub Rusnák – 1. miesto vo štvorhre mladších žiakov 
 Dominik Mačej – 1. miesto vo štvorhre starších žiakov (spoločne s D. Pajtáš) 
 Klára Klieštencová – 2. miesto vo štvorhre starších žiačok (spoločne s S. Hargašová) 
 Tomáš Talajka – 2. miesto vo štvorhre dorastencov (spoločne s B. Bernáth) 
 Martin Paulík, Martin Srnánek - 3. miesto vo štvorhre dorastencov  
 Sebastián Faga, Tomáš Krajčovič – 3. miesto vo štvorhre starších žiakov 

 



 
 

Medaile na Letných majstrovstvách Slovenska 2022 získali:  
 Soňa Depešová - 1. miesto vo dvojhre starších žiačok 
 Dominik Mačej - 3. miesto vo dvojhre starších žiakov 
 Soňa Depešová - 1. miesto vo štvorhre starších žiačok (spoločne s M. Pohanková) 
 Karolína Mráziková - 3. miesto vo štvorhre dorasteniek (spoločne so Ž. Čuboňová) 
 Dominik Mačej - 3. miesto vo štvorhre starších žiakov (spoločne s D. Pajtáš) 
 Artur Bartovic - 3. miesto vo štvorhre mladších žiakov (spoločne s M. Adam) 

 
Soňa Depešová získala bronzovú medailu vo štvorhre (vo dvojhre skončila vo štvrťfinále) 
na ME do 14 rokov a striebornú na ME družstiev dievčat do 14 rokov. K tomu pridala aj 4. 
miesto na MS družstiev do 14 rokov a 2. miesto na Tennis Europe Masters do 14 rokov 
v Monte Carlo.    
 

Na základe výsledkov počas sezóny 2022 boli do reprezentácie SR pre sezónu 2023 
zaradení Soňa Depešová a Dominik Mačej.  
 
Družstvá:  
 

Tradične veľkú pozornosť venuje klub súťažiam družstiev. V roku 2022 sme do súťaží 
prihlásili spolu 19 družstiev, z toho:  

- 4 v kategórii dospelých, 
- 4 v kategórii dorastu, 
- 3 v kategórii staršieho žiactva, 
- 2 v kategórii mladšieho žiactva, 
- 2 v kategórii detí a 
- 4 v kategóriách seniorov.  

 
V Detskom Davis cupe a Fed cupe (do 10 a 8 rokov) štartovalo v roku 2022 spolu 5 

našich družstiev (1x Davis cup do 10 rokov, 1x Fed cup do 10 rokov, 2x Davis cup do 8 rokov 
a 1x Fed cup do 8 rokov).  

 
Dosiahnuté výsledky: 

 Ženy “A”: 4. miesto v Extralige 
 Ženy “B”: 2. miesto v 1. lige 
 Muži “A”: 1. miesto v 1. lige a postup do extraligy  
 Dorastenci „A“: 2. miesto v Majstrovstvách regiónu (MR) a 3. miesto na 

Majstrovstvách Slovenska (MSR) 
 Dorastenky “A”: víťaz MR a 2. miesto na MSR 



 
 

 Starší žiaci: 2. miesto v MR a 7. miesto na MSR 
 Staršie žiačky “A”: 2. miesto v MR a 2. miesto na MSR 
 Staršie žiačky “B”: víťaz II. Triedy A v MR 
 Mladší žiaci: víťaz MR a 4. miesto na MSR 
 Mladšie žiačky: 4. miesto v MR 
 Seniori 35+: 2. miesto v MR a 6. miesto na MSR 
 Seniori 45+: 1. miesto v MR a 1. miesto na MSR 
 Seniori 55+: 2. miesto v MR 
 Seniori 65+: 2. miesto v MR a 2. miesto na MSR 

 
 

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

podujatí, v ktorom sme jedným z kľúčových partnerov STZ.  
 
V roku 2022 klub zorganizoval všetky tri tradičné medzinárodné podujatia:  

a) V apríly 43. ročník ENSANA Slovakia cupu - medzinárodného turnaja dorastu ITF 2 
do 18 rokov. 

b) V máji 29. ročník ENSANA Piešťany cupu - medzinárodného turnaja žiakov TEJT 1 
do 14 rokov. 

c) V júly kvalifikačnú skupinu ME družstiev dorastencov – Summer cup (Galea/Valerio 
cup). 

 
V roku 2022 zorganizoval klub 10 podujatí zaradených do oficiálnej termínovej listiny STZ, 
konkrétne: 

- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov mladšieho žiactva 
- Letné majstrovstvá SR jednotlivcov staršieho žiactva 
- JOMA cup - celoštátny turnaj triedy A mladšieho žiactva 
- Hameln cup - celoštátny turnaj v kategórií detí do 8 rokov 
- ENSANA cup  - celoštátny turnaj triedy B dospelých 
- Memoriál MUDr. M. Ondreja - celoštátny turnaj triedy B 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 žiakov 
- Majstrovstvá SR družstiev v kategórii seniori 65+ 
 



 
 

Všetky turnaje boli po organizačnej stránke dobre zabezpečené, bez výhrad zo strany 
účastníkov, STZ, TE a ITF. 
 

Areál bol počas letnej sezóny plný a s hrdosťou môžeme konštatovať, že sme 
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. Technicky web spravuje partner klubu spoločnosť redred.sk s.r.o.  
V novembri sa webová stránka rozšírila o podstránku s rozvrhom hál, ktorý umožňuje 

vidieť online voľné hodiny v halách a tieto si následne telefonicky rezervovať. S rozšírením 
tejto funkcie aj na vonkajšie dvorce pre sezónu 2023 sa zatiaľ z kapacitných dôvodov 
nepočíta.  

Klub je aktívny aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. 
Články o najväčších športových klubových úspechoch preberal z webovej stránky 

klubu Piešťanský týždeň. 
K propagácii všetkých významných podujatí organizovaných klubom sa urobili 

plagáty. 
Na jar boli na letnej terase osadené informačné tabule.  
Nie je obsadená pozícia „klubového redaktora”, ktorý by priebežne, pravidelne a 

profesionálne zabezpečoval všetky vyššie zmienené činnosti.  
 
 

6. Ekonomická činnosť klubu, partneri a sponzori klubu 
 
Významné príjmy klubu okrem príspevkov od rodičov na tréning a príjmov 

z prenájmu hál a dvorcov tvorili:  
- finančný príspevok od STZ na zabezpečenie športu mládeže vo výške 30 437,50 €, 
- dotácia od Mesta Piešťany na energie vo výške 25 000 €, 
- podpory SLKP vo forme ubytovania a stravovania vo výške 21 736,50 €, 
- dotácia od Mesta Piešťany na športovú činnosť vo výške 5 879 €, 
- podielová daň (2%) vo výške 5 491,02 € a 
- príspevky od STZ na organizovanie medzinárodných turnajov a MSR. 
 
Z vyššie uvedených príjmov pokrýval klub všetky výdavky spojené s prevádzkou 

areálu, chodom klubu, účasťou družstiev a hráčov na súťažiach a organizáciou turnajov. 



 
 

Vytvorenú rezervu použil najmä na obnovu povrchu v starej hale a nové osvetlenie (celkový 
náklad cca 60 000 €).  

 
Klub v priebehu roka 2022 nemal finančné problémy. Jedným z kľúčových dôvodov je 

že klub naďalej nie je profesionálne riadený a nemá žiadneho zamestnanca na TPP. 
Z dlhodobého hľadiska nie je tento stav udržateľný a v budúcich rokoch bude nutné pristúpiť 
k zamestnaniu aspoň jedného správcu a sprofesionalizovať riadenie klubu.  

 
Najvýznamnejším partnerom klubu (sponzorom), ak nerátame Mesto Piešťany, boli 

v roku 2022 opäť po dlhých rokoch SLKP.  
Klubu počas roka pomohli aj ďalší sponzori a partneri: LOMBARD, MPL stavebniny, 

AB Contact, EKOM, JOY sport - JOMA, Hameln, red red, FOBOS, Ing. Peter Ondrej a ďalší.  
 
 

7. Prevádzka letnej terasy a reštaurácie  
 
Letnú terasu prevádzkovala v roku 2022 v zmysle Nájomnej zmluvy s Mestom 

Piešťany dcérska obchodná spoločnosť klubu Tenis Piešťany, s.r.o.. Zodpovedný za jej chod 
bol konateľ Ing. Marek Bučko.  

Reštaurácia v starej hale nebola v prevádzke. Usporiadal sa v nej len Vianočný 
klubový večierok dňa 10. decembra.  

Ekonomické výsledky Tenis Piešťany, s.r.o. za rok 2022 sú v červených číslach 
a ukazuje sa, že prevádzkovanie letnej terasy a poprípade aj reštaurácie klubom, resp. jeho 
dcérskou spoločnosťou, tak ako to klubu prikazuje nájomná zmluva s Mestom Piešťany, je  
pre klub záťaž s nežiadúcim finančným rizikom. Úspešnejšia prevádzka v roku 2023 bude 
pre klub veľká výzva. 

 
 

8. Záver 
 

V roku 2022 klub pokračoval v nastavenom trende z rokov 2019 – 2021. Trénerský 
tím je stabilizovaný, rovnako aj tím starajúcich sa o prevádzku areálu. Problémom je 
prevádzka letnej terasy a reštaurácie.  

Zrekonštruovaním povrchu v starej hale sa výrazne zvýšila zo športového hľadiska 
kvalita krytých dvorcov. Dva kvalitné dvorce s rovnakým povrchom nám po rokoch opäť 
od sezóny 2023 umožnia organizovať aj významné halové turnaje.  

Po športovej stránke sa minimálne podaril zopakovať rok 2021, v súťažiach 
jednotlivcov aj družstiev sme dosiahli rad úspechov, medzi ktorými vynikajú úspechy Soni 



 
 

Depešovej na slovenskej aj medzinárodnej scéne, postup mužov do extraligy a rada medailí 
z MSR jednotlivcov aj družstiev. 

Obsadenosť dvorcov v lete bola na úrovni roka 2021. V zime (od novembra) vďaka 
novému povrchu v starej hale vyššia ako v predchádzajúcich rokoch.  

V neistej dobe sa klubu aj z ekonomického hľadiska najmä vďaka podpore od STZ, 
Mesta Piešťany a SLKP darilo dobre.  

 
 

V Piešťanoch, 20. marca 2023 
 
 
 

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

     


