
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 26.02.2021 od 17,00 hod. do 18,30 hod. online. 

 
Uznášaniaschopnosť schôdze výboru: 

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

1. Aktuálnu ekonomickú situáciu v klube, v rámci nej aj:  
a. Žiadosť klubu o dotáciu na Výzvu TTSK podanú dňa 1.2.2021. 
b. Žiadosť klubu o dotáciu na Mesto Piešťany podanú dňa 16.2.2021. 
c. Žiadosť klubu o odpustenie nájmu za areál v roku 2021 zaslanú Službám mesta 

Piešťany dňa 19.2.2021.  
2. Prihlášku klubu do súťaží družstiev pre sezónu 2021. Klub spolu prihlásil 20 družstiev:  

a. Ženy A – extraliga 
b. Ženy B – 1. liga 
c. Muži A – 1. liga 
d. Muži B – 1. trieda 
e. Dorastenky A – 1. trieda 
f. Dorastenky B – 2. trieda 
g. Dorastenci – 1. trieda 
h. Staršie žiačky A – 1. trieda 
i. Staršie žiačky B – 2. trieda 
j. Starší žiaci – 1. trieda 
k. Staršie žiačky A – 1. trieda 
l. Staršie žiačky B – 2. trieda 
m. Mladší žiaci A – 1. trieda 
n. Mladší žiaci B – 2. trieda 
o. Deti zmiešané do 10 rokov – 1. trieda 
p. Deti zmiešané do 8 rokov – 1. trieda 
q. Seniori 35+ – 1. trieda 
r. Seniori 45+ – 1. trieda 
s. Seniori 55+ – 1. trieda 
t. Seniori 65+ – 1. trieda 

3. Zrealizované HOSŤOVANIA pre súťaže družstiev v roku 2021. Klub v období od 15. januára 
do 20. februára 2021 úspešne zrealizoval spolu 33 hosťovaní hráčov iných klubov do nášho 
klubu a uvoľnil (na základe ich žiadostí) 5 našich hráčov na hosťovania do iných klubov.  

4. Informáciu STZ o zrušenie halových turnajov pre rok 2021, ktoré sa týka aj dvoch halových 
turnajov mladšieho žiactva, ktoré mal klub zorganizovať v marci 2021. 

5. Upozornenie STZ, že na základe IV. stupňa varovania - čierna farba covid automatu pre celé 
Slovensko a Vyhlášky Vlády SR číslo 45 zo dňa 5. februára 2021, nie je naďalej možné 
zúčastňovať sa športovej a tréningovej činnosti v kluboch s platnosťou (zatiaľ) do 8. marca 
2021. Z tohto dôvodu aj naďalej zostáva areál klubu až do odvolania uzatvorený.  



6. Sumy uhradené rekreačnými hráčmi za hranie v halách v zimnej sezóne 2020/21, ktoré 
neboli odohrané, budú započítané na úhradu hrania v letnej sezóne 2021, resp. v zimnej 
sezóne 2021/2022. 

7. Členská schôdza 2021 a členské pre rok 2021:  
a. Termín Členskej schôdze určí Výbor po ukončení zákazu vychádzania, aktuálne sa 

nemôže konať. 
b. Výborom schválená Výročná správa klubu za roky 2019 - 2020 je už zverejnená na 

webe klubu. 
c. Správa o hospodárení za rok 2020 bude spracovaná a zverejnená na webe klubu do 

15.4.2021. 
d. Výborom schválený plán činnosti klubu na rok 2021 bude zverejnený na webe klubu 

do 15.3.2021.  
8. Členské poplatky pre rok 2021: 

a. Členský poplatok pre dospelých (nar. v roku 2002 a starších):  25 € 
b. Členský poplatok pre deti a mládež do 18 rokov:   10 € 

Všetci členovia klubu sú povinní uhradiť členský poplatok pre rok 2021 na účet klubu SK41 
0900 0000 0000 4828 1403 najneskôr dňa 30.4.2021, VS: 999, ŠS: dátum narodenia člena, 
KS: 0558, do poznámky uviesť meno a priezvisko člena. Úhrada členských poplatkov 
v hotovosti nie je možná.  

9. Odporúčanie STZ, aby kluby začali s prípravou vonkajších antukových kurtov na letnú sezónu 
2021, ktorú je možno vykonávať pri dodržaní hygienických opatrení (rúška, odstupy, testy, 
atď. ...). Príprava vonkajších dvorcov začne od 1.3.2021. Zabezpečia ju páni Švorc, Pavlysh, 
Loj, Tuhela, Danko a Magula. Hromadné brigády členov a rodičov sa organizovať vzhľadom 
na súčasnú pandemickú situáciu zatiaľ nebudú.  

10. Revitalizáciu plotov a zelene okolo dvorcov č. 1 - 3 na jar 2021 (nová zeleň okolo plotov, 
nové plachty, nátery plotov a empajrov).   

11. Potrebu doplniť personál klubu pre prevádzku letnej sezóny a organizáciu turnajov, najmä 
na pozíciách správca, recepčná, zdravotník na turnaje. Hromadným mailom bude oslovená 
najprv členská základňa klubu, následne budú voľné pozície aj lokálne inzerované.  

12. Návrh novej Nájomnej zmluvy zo strany Mesta Piešťany, ktorý bol štatutárovi klubu 
doručený v mailovej forme dňa 22.2.2021. Výbor klubu sa zhodol, že návrh nie je pre klub 
v tomto znení akceptovateľný, najmä z dvoch dôvodov:  

a. Doba nájmu na dobu neurčitú s možnosťou jej vypovedania Mestským 
zastupiteľstvom kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.  

b. Všetky náklady na energie musí znášať klub, bez akejkoľvek zmluvnej garancie, 
aspoň na ich čiastočnú refundáciu zo strany mesta. 

13. Partner klubu – spoločnosť Lombard zrealizovala v januári 2021 pre klub Hotspot wi-fi 
v reštaurácii v starej hale. 

 
Budúca schôdza Výboru bude zvolaná operačne podľa potreby. 
 
V Piešťanoch, 26. februára 2021 
 
 
Zapisovateľ:                   Overovateľ zápisnice: 
 
Jozef Mĺkvy, v.r.      Andrej Bartovic, v.r.    


