
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 17.04.2021 od 16,00 hod. do 18,00 hod. na Kukučínovej 

ulici č. 13 v Piešťanoch. 
 
Uznášaniaschopnosť schôdze výboru: 

V zmysle stanov klubu je výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. Prítomní sú traja členovia výboru klubu, JUDr. Tomáš Klieštenec sa ospravedlnil. Za 
zapisovateľa bol zvolený J. Mĺkvy, za overovateľa zápisnice A. Bartovic. 
 
Výbor klubu zobral na vedomie, prerokoval a následne schválil: 

1. Prerokoval aktuálnu ekonomickú situáciu v klube, v rámci nej zobral na vedomie dňa 
13.4.2021 na Fond podporu športu podanú žiadosť klubu o poskytnutie príspevku 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. 

2. Prerokoval aktuálne dopady pandemickej situácie na chod klubu a plánovaných súťaží, 
najmä medzinárodných turnajov, keď:  

a. 42th Slovakia Cup ITF 2, U18, ktorý sa mal uskutočniť v termíne 18.4.2021 – 
25.4.2021 musel byť zrušený. 

b. 27th Piešťany Chirosan Cup TEJT 1, U14, plánovaný na 8.5.2021 – 14.5.2021 zatiaľ 
zrušený nebol a klub sa ho pokúsi, pokiaľ to situácia a opatrenia dovolia, 
zorganizovať. 

3. Zobral na vedomie v marci a apríly 2021 zrealizované prípravy na znovu otvorenie areálu od 
19.4.2021. Výbor sa chce touto cestou zvlášť poďakovať všetkým členom klubu 
a dobrovoľníkom, ktorí sa na príprave dvorcov podieľali.  

4. Schválil, z dôvodu zákazu športovej a tréningovej činnosti od 19.12.2020 do 18.04.2021, 
úpravu poplatkov za tréningový proces počas zimnej sezónu 2020/2021, tak ako sú uvedené 
v prílohe tejto zápisnice a budú zverejnené na www.tenispiestany.sk. 

5. Schválil poplatky pre letnú sezónu 2021:  
a. Poplatky za hranie na dvorcoch počas letnej sezóny (apríl – október) 2021 pre členov 

klubu. 
b. Poplatky za tréningový proces počas letnej sezóny (apríl – október) 2021 pre členov 

aj nečlenov klubu. 
c. Cenník hrania na dvorcoch počas letnej sezóny (apríl – október) 2021 pre verejnosť. 

Tak ako sú uvedené v prílohe tejto zápisnice a budú zverejnené na www.tenispiestany.sk.  
 
Budúca schôdza Výboru bude zvolaná operačne podľa potreby. 
 
V Piešťanoch, 17. apríla 2021 
 
 
Zapisovateľ:                   Overovateľ zápisnice: 
 
Jozef Mĺkvy, v.r.      Andrej Bartovic, v.r.    


