
 
  

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z. 

Výročná správa 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

VÝROČNÁ SPRÁVA 

za rok 2018/2019 

 

 

 

 

 



  

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z. 

Výročná správa 2018/2019 

 
 

 

PARTNERI ASOCIÁCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI KLUBU 

 

 



 
  

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z. 

Výročná správa 2018/2019 

 

Vážení členovia, 

priatelia  a sympatizanti 

športu v Piešťanoch a 

Asociácie športových 

klubov Piešťany („AŠK 

PN“ alebo „Asociácia“). 

 

 

AŠK PN má za sebou rok fungovania a tak 

nastal čas zrekapitulovať uplynulé obdobie. 

Ako občianske združenie sme vznikli v roku 

2018 relatívne spontánne, avšak nie úplne 

náhodou. Momentálna situácia ohľadne 

mládežníckeho športu nie je v našom meste 

jemne povedané ideálna. Je dôležité 

situáciu analyzovať a hľadať riešenia, 

v ideálnom prípade v spolupráci so 

samosprávou. 

Šport je spoločenský fenomén. Je 

neoddeliteľnou súčasťou verejného života, 

faktorom priaznivo pôsobiacim na zdravý 

vývoj našich detí vo všetkých smeroch. 

Primárnym cieľom Asociácie je zlepšenie 

podmienok pre mládežnícky šport v meste. 

Spoločnú reč našlo 20 športových klubov, 

vrátane tých najpočetnejších. V rámci 

stretnutí športových klubov postupne 

otvárame spoločné témy s cieľom hľadať 

riešenia. Je veľmi dôležité spolupracovať a 

vystupovať jednotne pri komunikácii s 

mestom a ostatnými subjektmi v otázke 

rozvoja športu a výchovy mládeže 

v Piešťanoch. Spoločný cieľ vytvoriť v meste 

Piešťany prostredie a podmienky smerujúce 

k rozvoju všetkých oblastí zasahujúcich a 

podieľajúcich sa na výchove detí a 

mládeže ako športovcov i osobnostne 

rozvinutých jednotlivcov je reálny, avšak 

nemôže sa donekonečna tváriť, že ono to 

nejako fungovalo a hádam to bude 

fungovať aj naďalej.  

Považujeme za dôležité v otázke 

mládežníckeho športu spolupracovať s 

materskými a základnými školami na rozvoji 

pohybových aktivít detí v predškolskom a 

školskom veku. Základným cieľom však 

ostáva zabezpečenie zvýšenia ako 

priamej, tak aj nepriamej finančnej 

podpory zo strany samosprávy pre športové 

kluby pracujúce s mládežou do 23 rokov. 

Samospráva má v podpore športu svoje 

nezastupiteľné miesto a je dôležité, aby 

svoju úlohu správne pochopila a uchopila. 

Ak sa šport stane jednou z priorít nášho 

mesta, tak až vtedy sa podarí dosiahnuť 

zvýšenie percenta športujúcej mládeže 

v Piešťanoch. Ak sa toto nepodarí, 

športovať budú iba tí, ktorí na to majú. A to 

nie je správne. Myslíme si, že ŠPORT ako 

jedna z verejných oblastí, si zaslúži väčšiu 

pozornosť a podporu nielen samosprávy, 

ale aj nás bežných ľudí. Súčasná podpora 

a možnosť rozvoja športu je alarmujúco 

nízka. Máloktorá samospráva podporuje 

športovanie svojich občanov tak málo ako 

tá piešťanská. Uvedomujeme si finančnú 

náročnosť správy majetku mesta, teda 

športovísk. Šport však nie sú len ihriská, 

bazén a zimný štadión, šport sú aj tí ľudia, 

ktorí sa mu dennodenne venujú, častokrát 

na dobrovoľnej báze.  Položme si otázku, 

kto financuje mládežnícky šport 

v Piešťanoch? Vo veľkej miere (v priemere 

viac ako 60 %) sú to rodičia v podobe 

pravidelných poplatkov, nasledujú 2 % 

z dane z príjmov, podiel na verejných 

zdrojoch z národných zväzov pre uznané 

športy, darcovia, sponzori a iné zdroje. 

Všeobecne by malo fungovať základné 

pravidlo financovania mládežníckeho 

športu, a to v pomere 25 % samospráva, 

25 % z národných zväzov, dary, sponzoring 

a 2 % z dane z príjmov spolu vo výške cca 

15 % a ostatok rodičia (35-40 %). 

V Piešťanoch dnes športuje viac ako 1 000 

športovcov do 23 rokov, ktorí sú 

zaregistrovaní v rámci svojich zväzov. 

Jeden športovec predstavuje pre klub 

finančnú záťaž v závislosti od typu športu od 

300 do 850 Eur ročne. Tieto finančné 

prostriedky sú potrebné pre bežný chod 

klubu. To znamená, že ak by malo platiť 

pravidlo 30 % - ný podiel zo samosprávy,  
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tak potom by mesto malo prispievať na 

činnosť športových klubov sumou na úrovni 

90 000 až 255 000 Eur ročne. Koľko je dnes 

poskytnutých finančných prostriedkov na 

činnosť športových klubov v Piešťanoch 

formou dotácií? Je to presne 15 000 Eur 

ročne. Výsledkom tejto „podpory“ je to, že 

dnes šport financujú skoro výlučne rodičia. 

Aký to má následok? No ten, že športujú len 

deti rodičov, ktoré na to „majú“. Zároveň 

rodičia majú obrovskú zbraň v rukách 

a často majú pocit, že vzhľadom na fakt, že 

ak šport takmer výlučne financujú, tak ho  

môžu aj riadiť. A tu vzniká trecia plocha, 

ktorá bráni rozvoju toho, prečo deti šport 

vlastne robia.  

Financovanie športu je jedna v prvých úloh, 

ktoré musíme vyriešiť. V rámci našich 

stretnutí sme však postupom času zistili, že 

tých spoločných tém je oveľa viac. 

Zamerali sme sa na organizáciu športovo-

vzdelávacích podujatí pre rodiny s deťmi za 

účelom propagácie športu a zdravého 

životného štýlu, charitatívne akcie 

a semináre. V mesiaci september sme 

zorganizovali v spolupráci s Učenou 

právnickou spoločnosťou, pod odborným 

dohľadom Jána Filca, športovú konferenciu 

s názvom „Šport Quo Vadis“ s veľmi 

kvalitným odborným zastúpením 

prednášajúcich. Dôležitú úlohu v oblasti 

pohybu zohráva školský systém SR a jeho 

štátny vzdelávací program. Na konferencii 

odzneli prednášky na rôzne témy, ako napr. 

aké sú možnosti zvyšovania záujmu žiakov o 

šport na základných školách. Úspešný 

hokejový tréner Ján Filc  predstavil svoj 

pohľad na prácu trénera s deťmi milénia.  

Cieľom prednášky Dávida Líšku, 

fyzioterapeuta VŠC Dukla Banská Bystrica, 

osobného fyzioterapeuta Mateja Tótha, 

bolo rozobrať patogenézu a hlavne 

preventívne cvičenia pred závažným 

poranením pohybového aparátu u 

dospievajúcej populácie športovcov. Ako  

 

rodičia, tréneri a klubová kultúra ovplyvňujú 

psychiku športovca, nám predstavil svojím 

príspevkom Peter Kuračka, športový 

psychológ, mentálny tréner a kouč. 

Význam školských športových súťaží pre 

získavanie detí k pravidelnému športovaniu, 

vyhľadávanie talentov a zvyšovanie ich 

športového majstrovstva bolo predmetom 

prednášky Antona Javorku, čestného 

predsedu Slovenskej asociácie športu na 

školách a čestného člena Slovenského 

olympijského výboru. V mesiaci september 

sme zorganizovali v rámci Európskeho 

týždňa športu prvý ročník spomienkovej 

akcie  s názvom Po stopách Vlada Plulíka. 

Tento významný piešťanský športovec 

vystúpil na Everest a bol členom expedícií 

na ďalšiu päticu osemtisícoviek. Je autorom 

viacerých horolezeckých prvovýstupov, 

hodnotných voľných prielezov, 

technických ciest a reťazoviek vo Vysokých 

Tatrách, ale liezol aj v Dolomitoch, Alpách, 

či Skalistých horách. Osudným sa mu stal 

Broad Peak v roku 2008, odkedy je 

vyhlásený za nezvestného. Jesenný blok 

seminárov sme uzatvorili dvoma seminármi. 

Prvý z nich pod názvom „ŠPORT - DIEŤA 

[cesta k úspechu]“ bol zameraný na 

športovú psychológiu. Zúčastnilo sa ho viac 

ako 120 záujemcov z rôznych oblastí športu. 

Prítomní boli tréneri, športoví odborníci, 

funkcionári a najmä rodičia. Druhý seminár, 

opäť s bezplatným vstupom, s názvom 

„Športom k zdraviu, nie k trvalej invalidite“, 

bol venovaný fyzioterapii, rehabilitácii, 

kompenzačným cvičeniam a správnej 

životospráve. Začiatkom roka sme 

pokračovali vo vysokom tempe 

bezplatných seminárov pre širokú verejnosť. 

V januári sme zorganizovali ďalší, v poradí 

už tretí odborný seminár na tému „Čo mi 

šport dal a čo mi šport vzal“. Tentokrát sa 

seminár konal formou diskusie s bývalými 

úspešnými reprezentantami našej krajiny, 

ktorú moderoval moderátor RTVS Andrej  
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Bartáloš. V príjemnej atmosfére sa mohli 

všetci návštevníci dozvedieť veľa 

zaujímavého od našich najúspešnejších 

športovcov (Dušan Milo, Marta Brliťová, 

Martina Hrdinová, Robo Erban, Marcela 

Erbanová, Libor Charfreitag a primátor 

Piešťan Peter Jančovič). Podobná akcia sa 

konala v marci, tentoraz pre mladých 

hokejistov, ktorí mohli vidieť a počuť svoje 

hokejové vzory. Hokejový klub HK HAVRANI 

Piešťany pripravil v Piešťanoch v spolupráci 

so Slovenským zväzom ľadového hokeja  a 

pod záštitou Asociácie športových klubov 

Piešťany v pondelok 18. marca stretnutie s 

bývalými slovenskými hokejovými 

reprezentantami. Do Piešťan prišli „zlatí 

chlapci“ porozprávať nielen o svojich 

úspechoch, prehrách a víťazstvách, ale aj 

o novom pohľade na hokejový rozvoj 

mládeže. Pozvanie prijali hokejisti Miroslav 

Šatan, Ján Lašák, Richard Pavlikovský a 

Dušan Milo. Diskusie sa zúčastnil aj športový 

odborník Dušan Benický a fínsky hokejový 

expert Jukka Tiikkaja, ktorý v súčasnosti 

pracuje pre slovenský hokejový zväz. Ako 

reagovať, keď tréner nakričí na malého 

športovca? Čo robiť v prípade straty záujmu 

o šport zo strany dieťaťa? Ako zvládnuť 

pubertálny vek? To sú témy a otázky, ktoré 

boli diskutované spolu so športovým 

psychológom Petrom Kuračkom v rámci 

seminára „Máte doma športovca“. Ďalší 

seminár pod názvom „Prvá pomoc na 

športoviskách“ nám pomohol odpovedať 

na otázky - Ako reagovať, ak treba 

poskytnúť prvú pomoc? V rámci tohto 

seminára boli diskutované rôzne aspekty 

prvej pomoci ako napr. náhle stavy pri 

športe, náhle srdcové zlyhanie u 

športovcov (rizikové skupiny, rizikové 

prostredie, kardiopulmonálna resuscitácia). 

Hovorilo sa o odporúčaniach Európskej 

resuscitačnej rady pre športovcov a 

organizátorov na zvýšenie bezpečnosti 

športových podujatí ako i o legislatívnych 

normách na zabezpečenie športových  

 

podujatí  na Slovensku. Jarný blok 

seminárov sme uzatvorili seminárom, 

ktorého téma je viac ako aktuálna. Spolu s 

Učenou právnickou spoločnosťou sme 

zorganizovali v utorok 4. júna v priestoroch 

novootvoreného administratívneho centra 

Floreár Ideapark odborný seminár, na 

ktorom bol nosnou témou Zákon o športe. 

Na drobné sa rozoberali témy ako zmluvné 

vzťahy, dane, odvody a špecifiká 

účtovníctva v športe alebo financovanie 

klubového športu na Slovensku. Odborníci z 

oblasti práva, účtovníctva a odvodov 

svojou prezentáciou oslovili viac ako 90 

účastníkov, a to nielen s novými poznatkami 

v zmluvných vzťahoch. Zákon je zložitý z 

rôznych aspektov, ako sú daňové dopady 

a odvodové povinnosti so zameraním na 

to, kde sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) 

peniaze pre šport.  

V sobotu  22. júna bol pri príležitosti 

Olympijského dňa 2019 zorganizovaný 

2.ročník podujatia Po stopách Vlada 

Plulíka. V rámci letných akcií sme podporili 

viacero aktivít, ako napr. Prechádzka 

rozprávkovým parkom, Festival paráda, 

Piešťanská Buď Fitka a podporili sme anketu 

Športovec roka 2018, ktorú vyhlásilo Mesto 

Piešťany a zároveň sme sa zapojili do 

medzinárodného Európskeho týždňa 

športu. Téma športovísk, ich využívania 

a prevádzkovania je rovnako dôležitá ako 

priama finančná podpora. Aj na tomto je 

vidieť aká komplexná je otázka športu.  

Športoviská a ich prevádzkovanie sú 

kapitola sama o sebe. Je potrebné sa 

zaujímať ako sú športoviská prevádzkované 

a ako využívané, resp. kým sú využívané. 

Kto je prevádzkovateľ a ako sú 

financované (prevádzka, opravy, údržba, 

energie a pod.). Medzi aktuálne témy 

možno zaradiť tému telocvične pre loptové 

kolektívne športy ako sú hádzaná, 

basketbal, florbal a volejbal. Práve tieto tri  
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športy potrebujú pre svoju činnosť 

športovisko, ktoré vyhovuje svojimi rozmermi 

predpisom. Aktuálne týmto vyhovujú 

v podstate iba tri telocvične a to na ZŠ 

Holubyho, telocvičňa na Gymnáziu Pierra 

de Coubertina a Diplomat aréna. ZŠ 

Holubyho je rezervovaná prakticky počas 

celého týždňa a ostatné dve sú zariadenia 

spadajúce pod kompetenciu VUC, resp. 

súkromnej spoločnosti. Ďalšou a pre naše 

mesto traumatizujúcou témou je výstavba 

mestskej plavárne. Tu sa za posledný rok 

podarilo Asociácii iniciovať rokovania na 

pôde mesta a dnes môžeme konštatovať, 

že po rokoch nezhôd a nepochopení došlo 

ku dôležitej dohode medzi plaveckými 

klubmi a predstaviteľmi mesta. V tejto 

aktivite budeme usilovne pokračovať tak, 

aby sme tu najneskôr do dvoch rokov mali 

športovú plaváreň, ktorá bude primárne 

určená pre športové plávanie, ale aj pre 

školy a škôlky a verejnosť. Neposlednou 

témou, ktorá znepokojuje viacerých 

obyvateľov nášho mesta, je prevádzka 

zimného štadióna, ktorá je rovnako ako 

v ostatných mestách finančne náročná. 

V roku 2004 prenajalo mesto zimný štadión 

súkromnej spoločnosti na 30 rokov. Zmluva 

je teda uzatvorená do roku 2034. V roku 

2004, teda v čase podpisu zmluvy, spadal 

mládežnícky hokej pod danú súkromnú 

spoločnosť. V roku 2014 sa mládežnícky 

hokej odčlenil pod občianske združenie. 

V roku 2017 sa zmenilo vedenie, 

smerovanie nabralo nový smer, 

stabilizovala sa finančná situácia klubu 

a zvýšil sa počet detí v prípravke 

a predprípravke. Toto však spôsobilo 

problémy nového typu, kedy HK HAVRANI 

Piešťany ako občianske združenie nemá 

garanciu využívania ľadovej plochy  

 

potrebnom rozsahu, pretože táto nie je 

zapracovaná v nájomnej zmluve.  Tento 

stav je nutné riešiť a Asociácia je v tomto 

smere opäť aktívna a pomáha 

hokejovému klubu v komunikácii vzniknutej 

situácie.  

Ako vidieť, tém a oblastí, ktorým sme sa 

venovali posledný rok, je neúrekom. Stále 

však máme pocit, že tých problémov skôr 

narastá ako ubúda. Na druhej strane 

Výkonný výbor v aktuálnom zložení je 

pripravený tvrdo pracovať aj v ďalších 

rokoch s odhodlaním a presvedčením, že 

situácia sa postupne začne zlepšovať. 

Pretože mládežnícky šport patrí vo 

vyspelých krajinách medzi TOP prioritu 

a veríme, že aj my chceme tou vyspelou 

krajinou a mestom byť.  

V neposlednom rade sa chcem aj touto 

cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa 

akoukoľvek formou podieľali na rozvoji 

mládežníckeho športu. Jedná sa o veľký 

počet dobrovoľníkov, športových 

odborníkov, trénerov, rodičov, sponzorov a 

darcov. Každý sa istou mierou podieľa na 

tom, že mládežnícky šport dokáže v našom 

meste ako tak fungovať. Osobne sa chcem 

poďakovať členom výkonného výboru 

asociácie, našim partnerom 

a podporovateľom.  

 

S úctou 

 

Ing. Peter Bohuš 

Prezident Asociácie športových  

klubov Piešťany 
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ASOCIÁCIA – CIELE, MOTIVÁCIA A FILOZOFIA ZDRUŽENIA

 

Šport je spoločenský fenomén.  

 

AKO TEDA VNÍMAŤ ASOCIÁCIU 

ŠPORTOVÝCH KLUBOV?  

PARTNER NA ODBORNÚ VEREJNÚ DISKUSIU 

Ideálne fungovanie samosprávy nastáva 

pri efektívnom zapojení odbornej verejnosti. 

Tú v oblasti športu predstavuje AŠK PN. 

Ponúkame partnerstvo, prácu, nie 

nepriateľstvo. Formulujeme požiadavky a 

argumenty smerujúce k rozvoju športu, k 

zlepšeniu súčasného stavu. Kumulujeme a 

tlmočíme spoločné názory a potreby 

klubov. 

GARANT JEDNOTY KLUBOV A 

SYSTEMATICKÉHO ROZVOJA ŠPORTU.  

AŠK PN združila kluby s jednotným 

spoločným cieľom - systematickým 

rozvojom športu. V rámci neho pracujeme 

spoločne na strategických dokumentoch 

rozvoja, definovaní potrieb finančnej aj 

nefinančnej podpory a spravodlivom 

spôsobe jej prerozdeľovania. 

 

 

 

POMOCNÁ RUKA PRE KLUBY.  

Asociácia pomáha klubom v poskytovaní 

pridanej hodnoty formou plánovania a 

organizovania seminárov pre trénerov, pre 

rodičov, pre športovcov, ktoré prinášajú 

odlišný pohľad na svet športu. Trénerom 

pomáha lepšie viesť športovcov, rodičom 

dáva návod ako efektívne podporovať 

svoje deti. 

 

ŠPORT ĽAHKO DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH  

Cieľom asociácie je sprístupniť šport 

každému po všetkých stránkach. 

Informačným portálom združujúcim 

informácie o kluboch. Sieňou slávy 

významných piešťanských športovcov. 

Kalendárom športových podujatí. 

Organizovaním podujatí pre deti, 

dospelých, seniorov aj celú širšiu verejnosť a 

ďalšími aktivitami. 

 

 
 

Snažíme sa dať odpoveď prečo AŠK. Sami sme zvedaví na odpovede na 

ďalšie otázky. Zmení sa postavenie športu v meste? Zvýši sa podpora zo 

strany samosprávy? V akej forme? Uľaví sa rodičom, ktorí sú najväčšími 

nositeľmi finančnej záťaže? Dokážeme s mestom spolupracovať a dostať 

spolu šport v Piešťanoch na vyššiu úroveň? 
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VZDELÁVACIE AKTIVITY  

AŠK PN za obdobie 08/2018 až 09/2019 

KONGRES 2018 – 28. 8. 2018 sa konala 

ustanovujúca schôdza Združenia za účasti 

zakladajúcich členov Združenia. Na 

kongrese boli zvolení členovia výkonného 

výboru, prezident a členovia dozornej rady. 

TLAČOVÁ BESEDA – nové vedenie 

Asociácie predstavilo členov vedenia ako 

aj ciele na najbližšie obdobie. 

 

PO STOPÁCH VLADA PLULÍKA – ani chladné 

a upršané počasie neodradilo 45 

účastníkov pochodu k pietnemu miestu 

tohto významného Piešťanského športovca 

a uctili si jeho pamiatku na Sokolích skalách 

v Považskom Inovci. Podujatie Po stopách 

Vlada Plulíka organizovala dňa 23. 9. 2018 

na Výtokoch neďaleko Piešťan Asociácia 

športových klubov v spolupráci s 

občianskym združením Vlada Plulíka a bolo 

zaradené medzi podujatia Európskeho 

týždňa športu.  

 

KONFERENCIA ŠPORT QUO VADIS - 

27. septembra sa v hoteli Park stretli 

odborníci z viacerých oblastí od športu, cez 

právo až po fyzioterapiu a psychológiu, aby 

hľadali odpovede na otázku stanovenú v 

názve. Organizátorom konferencie bola 

Asociácia športových klubov Piešťany s 

odborným partnerom Učenou právnickou 

spoločnosťou, pod odborným dohľadom 

Jána Filca. 

 

 

ŠPORT – DIEŤA  [cesta k úspechu] – 

pondelok 12. novembra sa konal prvý zo 

série odborných seminárov pod názvom 

ŠPORT - DIEŤA [cesta k úspechu]. Zúčastnilo 

sa ho viac ako 120 záujemcov z rôznych 

oblastí športu. Prítomní boli  tréneri, športoví 

odborníci, funkcionári a najmä rodičia.  
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ŠPORTOM K ZDRAVIU, NIE K TRVALEJ 

INVALIDITE – 3. decembra Daniel Korec 

vysvetlil význam fyzioterapie v živote 

mladého športovca. Michaela Hluchová 

vysvetlila problematiku vplyvu záťaže 

v športe na správne držanie tela a vznik 

svalových disbalancií. Prevencia zranení a 

kompenzácia je jednou z primárnych úloh 

športovej biomechaniky. Martin Minárech 

rozpracoval tému „Ako zlepšiť regeneráciu 

a športový výkon doplnkami výživy. 

 

ČO MI ŠPORT DAL A ČO MI ŠPORT VZAL - v 

pondelok 21. januára zorganizovala 

Asociácia ďalší, v poradí už tretí odborný 

seminár na tému „Čo mi šport dal a čo mi 

šport vzal“. Tentokrát sa seminár konal 

formou diskusie s bývalými úspešnými 

reprezentantami našej krajiny. Športovci 

rozprávali nielen o športe, ale aj o prístupe 

k športu, čo je to profesionálny šport, ako 

zvládali počas svojej kariéry stres, ako sa 

pozerajú na momentálnu situácia v športe, 

ako vnímajú mladých športovcov a ako sa 

pripravovali na život po profesionálnej 

kariére. Tiež prezradili, či pri pohľade do 

minulosti by počas svojej športovej kariéry 

spravili niečo inak, resp. niečo zmenili. 

Napokon aj dve hodiny boli málo, a to nás 

len utvrdilo v tom, že takéto stretnutia majú 

obrovský zmysel. Na záver večera 

Asociácia športových klubov Piešťany 

pripravila pre všetkých prítomných 

podpisové karty našich úspešných 

športovcov ako spomienku pre 

návštevníkov na toto vzácne stretnutie. 

 

ZLATÍ CHLAPCI - hokejový klub HK HAVRANI 

Piešťany pripravil v Piešťanoch v spolupráci 

so Slovenským zväzom ľadového hokeja  a 

pod záštitou Asociácie športových klubov 

Piešťany v pondelok 18. marca stretnutie s 

bývalými slovenskými hokejovými 

reprezentantmi.  

Do Piešťan prišli „zlatí chlapci“ porozprávať 

nielen o svojich úspechoch, prehrách a 

víťazstvách, ale aj o novom pohľade na 

hokejový rozvoj mládeže.  

MÁTE DOMA ŠPORTOVCA? Ako reagovať, 

keď tréner nakričí na malého športovca? 

Čo robiť v prípade straty záujmu o šport zo  
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strany dieťaťa? Ako zvládnuť pubertálny 

vek? To sú témy a otázky, ktoré sa 

diskutovali na seminári so športovým 

psychológom Petrom Kuračkom. 

 

ZÁKON O ŠPORTE – v spolupráci s Učenou 

právnickou spoločnosťou sme zorganizovali 

v utorok 4. júna v priestoroch 

novootvoreného administratívneho centra 

Floreát Ideapark odborný seminár.  

 

Nosnou témou bol Zákon o športe s 

výstižným názvom “Zákon o športe – 

zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká  

 

účtovníctva v športe alebo Financovanie 

klubového športu na Slovensku – kde sú 

zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to?“. 

PRVÁ POMOC NA ŠPORTOVISKÁCH - 

diskutovali sa rôzne aspekty prvej pomoci 

ako napr. náhle stavy pri športe, náhle 

srdcové zlyhanie u športovcov (rizikové 

skupiny, rizikové prostredie, 

kardiopulmonálna resuscitácia). Prítomní 

diskutovali nielen o odporúčaniach 

Európskej resuscitačnej rady pre 

športovcov a organizátorov na zvýšenie 

bezpečnosti športových podujatí, ale aj o 

legislatívnych normách na zabezpečenie 

športových podujatí  na Slovensku. 

 

Lektorkou, ktorá prítomných uviedla do 

problematiky prvej pomoci na 

športoviskách bola  Mgr. Beáta Macejková, 

ktorá vyštudovala Slovenskú zdravotnícku 

univerzitu so špecializáciou pre urgentnú 

zdravotnú starostlivosť a anestéziológiu a 

resuscitáciu. 
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ŠPORT PRE VŠETKÝCH 

V oblasti športu pre všetkých sme sa s 

prihliadnutím na náš slogan „Športom k 

zdraviu“ venovali okrem dospelých a 

seniorov hlavne deťom a mládeži.  V tejto 

oblasti má poloha nášho mesta vysoké 

benefity a to najmä v podobe prírodných 

daností plných zdravého vzduchu a 

slnečného žiarenia. Sú to okrem veľkého 

počtu detských ihrísk, mestský a kúpeľný 

park, okolie rieky Váh, jazera Sĺňava i 

neďalekých chodníkov pohoria Považský 

Inovec. V nich sa dajú organizovať 

podujatia zamerané hlavne na podporu 

jednej zo základných podmienok zdravia – 

chôdze. Je to priestor ideálny pre beh, 

turistiku a prechádzky. Vodná plocha zasa 

ponúka možnosti využitia ako  plávanie, 

kanoistika, veslovanie, jachting a vodné 

motorové športy.    

Našimi vytýčenými programovými cieľmi  

boli Európsky týždeň športu, Po stopách 

Vlada Plulíka a náborové akcie pre deti.   Pri 

ich plnení sme vychádzali z výziev a 

projektov Slovenského olympijského a 

športového výboru i Národného 

športového centra a aplikovali sme ich na 

podmienky mesta Piešťany. Ako vyplýva z 

vyjadrenia prezidenta SOŠV Antona 

Siekela, z podujatí ktoré zastrešujú 

najväčším a najtradičnejším je OLYMPIJSKÝ 

DEŇ, nakoľko toto celosvetové podujatie 

na celej zemeguli dostáva do pohybu 

milióny ľudí. Je ním 23. jún. Národné 

športové centrum je koordinátorom 

EUROPSKÉHO TÝŽDŇA ŠPORTU, 

vyhlasovaného každý rok na základe 

výsledkov prieskumu Eurobarometra z roku 

2017. Podľa tejto štatistiky až 49% Slovákov 

vôbec necvičí ani nešportuje.   

EUROPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU 2018 - asociácia 

prišla z myšlienkou usporiadať podujatie pri 

príležitosti 10. výročia vyhlásenia Vlada 

Plulíka Vladimíra Plulíka, teda na  pamiatku 

tohto významného športovca mesta, ktorý 

vystúpil v roku 1998 na najvyššiu horu sveta 

Mount. Everest. Spojili sme sa s OZ Vlada 

Plulika a v koordinácií s ním vzniklo 

podujatie Po stopách Vlada Plulika. Toto 

podujatie bolo organizované v rámci ETŠ 

2018 dňa 23.9.2018 na mieste jeho 

pôsobenia a vybudovaného pietneho 

miesta v okolí Výtokov v Považskom Inovci. 

Jednalo sa o podujatie pešej turistiky a 

severskej chôdze na cca 6 km trase  pre 

členov športových klubov združených v 

Asociácii, ktorí sa zišli v počte 45 a ktorí mu 

na pietnom mieste zavesili spomienkovú 

stužku. Širokou medializáciou tohto 

podujatia sa meno tohto športovca dostalo 

do povedomia občanov a pre mládež  

vzorom športových výkonov. 

OLYMPIJSKÝ DEŇ 2019 - po uskutočnení 

tohto podujatia sme sa s OZ Vlada Plulika 

dohodli, že podujatie budeme organizovať 

pravidelne každý rok a v termíne blížiacom 

sa jeho vyhlásenia za nezvestného. K 

spolupráci sme prizvali klub KST Tesla 

Piešťany a Trnavský olympijský klub. Druhý 

ročník sa konal dňa 22.6.2019 pri príležitosti 

OD 2019, pričom ho finančne podporil aj 

Trnavský samosprávny kraj. Ponuka bola 

rozšírená pre širokú verejnosť a aj s novou 

trasou z Piešťan pre horských cykloturistov. 

Počasie podujatiu neprialo, no aj tak sa ho 

zúčastnilo vyše 50 účastníkov, ktorí si z neho 

okrem ďakovného listu odniesli aj 

príležitostný odznak a knihu o expedícií, v 

ktorej Vlado vystúpil na Everest. 

EUROPSKÝ TÝŽDEŇ ŠPORTU 2019 - podujatia 

k tomuto týždňu práve prebiehajú a 

pripravili sme pri jeho príležitosti ponuku pre 

verejnosť na  výstup na vrch Zobor nad 

Nitrou dňa 12.10.2019 v rámci výzvy 7 

kopcov a 3 jazerá.  

Ing. Ladislav Beleščák 

Člen výkonného výboru 
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MÉDIA 

www.askpn.sk  

https://www.facebook.com/asociaciasportovychklubovpiestany/  

 

V auguste 2018, kedy sa uskutočnila 

ustanovujúca schôdza – Kongres 2018, sme 

sa rozhodli aktívne publikovať všetky 

novinky v oblasti športu na našich nových 

stránkach www.askpn.sk a novom FB účte 

Asociácie. Aktuálne sme niečo vyše roka 

od založenia týchto dvoch info kanálov. 

Stránku, ktorú sme postupne rozšírili 

o viacero nových sekcií (kalendár podujatí, 

športový blog) postupne rozširujeme a 

aktualizujeme. Stránku pravidelne 

navštevuje niekoľko desiatok ľudí denne. Za 

posledný rok sme publikovali viac ako 180 

článkov na rôzne témy (uverejňované 

v sekcii športový blok 

(https://www.askpn.sk/novinky). Všetci na 

členovia dostali priestor na propagáciu 

svojho klubu v sekcii kluby. Stránku za 

posledný rok navštívilo viac ako 8 000 

návštevníkov, ktorý trávili na stránke 

v priemere dve a pol minúty. Aktuálne náš 

facebook sleduje 343 sledovateľov. Veľká 

vďaka patrí všetkým autorom článkov, 

fotiek a videí. Osobná vďaka patrí Marcele 

Šramkovej zo spoločnosti SOLTEC za správu 

našej stránky a uverejňovanie článkov. 

 

 

  

http://www.askpn.sk/
https://www.facebook.com/asociaciasportovychklubovpiestany/
http://www.askpn.sk/
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA – ORGÁNY A ČLENOVIA ZDRUŽENIA 

 

Zakladajúci členovia združenia: 

1. MHK Piešťany 

2. Piešťanský plavecký klub 

3. Golf & Country Club Piešťany 

4. Bowling Center Victoria 

5. Športový plavecký klub Kúpele 

Piešťany 

6. Mestský kolkársky klub Piešťany 

7. ŠBR Piešťany 

8. TJ Družba Piešťany 

9. HK HAVRANI Piešťany 

10. Basketbalový klub mládeže Piešťany 

11. Klub vodného motorizmu a vodných 

športov 

12. Klub vodného póla Kúpele Piešťany 

13. Telovýchovná jednota Bezovec 

Piešťany 

14. Snowca 

15. Prvý futbalový klub Piešťany 

16. Kajak-Kanoe Piešťany 

17. Tenisový klub Kúpele Piešťany 

18. Peter Bohuš 

19. Martina Hrdinová 

20. Ladislav Beleščák 

21. Jozef Drahovský 

22. Ján Stachura 

23. Branislav Macejka 

Riadni členovia združenia: 

24. Skating Club Piešťany 

25. Filip Kráľ 

26. Veslársky klub Sĺňava Piešťany 

27. Jaroslav Baláž 

28. Zuzana Gražďová 

29. Klub slovenských turistov Tesla Piešťany 

Dozorná rada klubu: 

 Michaela Čamborová – predseda 

dozornej rady 

 Peter Palec 

 Tibor Macko 
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ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU 
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HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

Občianske združenie má za cieľ pracovať s 

vyrovnaným rozpočtom. Znamená to, že 

jeho finančná disciplína môže akceptovať 

výdavky len do takej výšky, do akej vie 

zabezpečiť svoje príjmy.  

Obdobie od 08/2018 do 09/2019 sme 

uzatvorili so zostatkom  897,91 Eur. Tento 

zostatok bude použitý v nasledovnom roku 

na základe rozhodnutia členov na 

najbližšom kongrese 2019. Príjmy združenia 

pozostávali z členských poplatkov od 

členov  vo výške   2 125 Eur, daru od fyzickej 

osoby vo výške 2 000 Eur a vrátenia pôžičky, 

ktorú Asociácia poskytla Slovenskému 

klubu turistov Piešťany za účelom 

organizácie spomienkovej akcie Po 

stopách Vlada Plulíka. Výdavky združenia 

pozostávali najmä z organizácie 

vzdelávacích aktivít, akou bola 

konferencia a následne séria vzdelávacích 

seminárov. Celková výška nákladov na 

tieto aktivity bola za obdobie jedného roka 

vo výške  2 601,72 Eur.  

 

Prehľad príjmov za obdobie 08/2018 až 09/2019 

 

Prehľad výdavkov za obdobie 08/2018 až 09/ 2019

 

 

1 900,00 € Členský poplatok - ZČ (PO, FO)

225,00 € Členský poplatok - RČ (PO, FO)

0,00 € Členský poplatok - IČ (FO)

2 000,00 € Darovacia zmluva (DAR)

500,00 € Zmluva o výpožičke (Klub slovenských turistov Piešťany - do 30.11.2019) - vrátené

Spolu 4 625,00 €

Príjmy Združenia

-483,31 € Konferencia ŠPORT QUO VADIS

-2 118,41 € Semináre (prenájom priestorov, audio/video, drobné občerstvenie, prednášatelia)

-309,49 € Správa www-stránky, správa FB, vrátane marketingu - propagácia na FB)

-20,24 € PHM

-159,87 € Občerstvenie - rokovania klubov, VV

-66,00 € Marketing (banner, plagáty, letáky)

-500,00 € Zmluva o výpožičke (Klub slovenských turistov Piešťany - do 30.11.2019)

-69,77 € Ostatné (notár, poplatok za transakcie)

Spolu -3 727,09 €

Výdavky Združenia
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Kontaktné údaje Združenia 

 

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z. 

Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany,  

IČO: 51820498 

Dátum registrácie: 2.7.2018  

Číslo účtu (v IBAN formáte) SK95 1100 0000 0029 4906 0500 

 

Ing. Peter Bohuš (prezident Asociácie športových klubov Piešťany) info@askpn.sk  
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