TŠP – tenisová škola Petržalka, občianske združenie
Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava
IČO: 42 131 405

OZNAM
Milí rodičia, priatelia tenisu. Blíži sa obdobie daňových priznaní a povinností.
Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste aj tento rok venovali 2 % z Vašich daní tenisovej škole.
Minulosť: Všetky takto získané prostriedky boli a budú použité na prevádzku a zlepšovanie
kvality prostredia, v ktorom Vaše deti trénujú. V nedávnej minulosti v roku 2007 z 2 % z daní,
vlastných prostriedkov, úverov, grandov, darov a sponzorov bol dostavaný kurt č. 5 a č. 6 na
Dudovej 2 ako aj drevená detská preliezka pred klubovňou. V roku 2008 sme dobudovali
osvetlenie kurtov č. 1 a č. 2 a prístrešok na uloženie haly na Dudovej. V roku 2009 sme začali na
Nobelovom námestí č. 6 výstavbu ďalších kurtov a predprípravu kurtov (rozvod plynu, elektriny
a pod.) na prekrytie ďalšou halou. Naša snaha bola zameraná na vybudovanie antukových
povrchov v zimnej sezóne. Zámerom je skvalitniť tréningový proces a tým zvýšiť výkonnosť
našich hráčov a detí.
Plány z roku 2009 sa naplnili a na jar 2010 sme otvorili štyri nové antukové dvorce na Nobelovom
námestí, kde ako isto viete máme už dva dvorce, ktoré sme využívali už od mája 2009 pre turnaje a
tréning. V roku 2010 sme sa stali najväčším strediskom, čo sa týka počtu dvorcov, t.z. Dudova 8
dvorcov, Nobelovo námestie 6 dvorcov, čo je spolu 14 dvorcov. V roku 2010 sme začali na
Nobelovom námestí s prípravami na štvorhalu, ktorú sme otvorili už koncom septembra 2010.
Týmto krokom sme zlepšili podmienky našim hráčom hlavne v zimnom období.
Z novej haly na Nobelovom námestí sme sa dlho netešili, nakoľko náhradné kúrenie FLAGOU
(propán bután) bolo ekonomicky veľmi náročné, čo spôsobovalo veľké finančné problémy.
Napriek tomu sme rozbehli výstavbu klubovne, šatní a príslušenstva.
S potešením môžem konštatovať, že sa podarilo klubovňu, toalety, sprchy, oddychovú zónu
pred klubovňou s detskou preliezkou dostavať na 80%. Najväčší kameň nám odpadol zo srdca,
keď sa nám podarilo napraviť chybu úradníkov miestneho úradu, ktorí svojou nevedomosťou
a nečinnosťou zastavili výstavbu plynovej prípojky a my sme museli na poslednú chvíľu riešiť
kúrenie náhradným spôsobom cez firmu FLAGA propán-butánovými zásobníkmi, čo nám
predražilo výstavbu o 50 tisíc € a deťom nebolo najteplejšie na tréningoch.
Nový starosta MČ-Petržalka Ing. Bajan a prednosta Ing. Štefánik po nástupe do funkcie napravili
chybné rozhodnutie úradníkov a následne sme dobudovali aj plynovú prípojku koncom novembra
2011.
Rok 2012-2013:
a) Na „Nobelku“ bola dobudovaná klubovňa, vstup do klubovne a vonkajšie sedenie
v oddychovej zóne. Pre deti, ale i rodičov sme zakúpili veľkú profesionálnu trampolínu na
trénovanie, ale aj voľné chvíle. Nasadili sme 18 ks tují.
b) Na „Dudovej“ sme vybudovali dve drevené pergoly so sedením určené pre žiakov ZŠ
a športovcov TŠ. Pod jednou z pergolí sme položili zámkovú dlažbu. Pre žiakov ZŠ Dudova
sme prerobili doskočište skoku do piesku.
Opravili sme :
- fasádu klubovne TŠ v časti ZŠ
- basketbalový kôš a vyčistili sme ihrisko na basketbal
- tribúnky a sedenie okolo tenisových kurtov
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Položili sme novú dlažbu a opravili schody do klubovne. Bolo zakúpené nové čerpadlo
v hodnote 2.000,- € a revitalizoval sa zavlažovací systém polievania kurtov.
V klubovni sme vymenili zničené sadrokartónové steny a vymaľovali celú klubovňu. Bola
osadená posuvná mreža a zabezpečovací systém proti vlámaniu (alarm s GSM bránou) +
osvetlenie dvora ZŠ.
c) Na Dudovej sa plánuje veľká výstavba plavárne a pevnej haly na mieste, kde stála naša
nafukovacia hala. Ak sa potvrdí táto super veľká investícia novej plavárne a haly, pristúpime
ku kúpe novej haly, ktorú umiestnime na existujúce antukové dvorce.
Čakáme na konečný verdikt Mestskej časti Bratislava-Petržalka na výstavbu polyfunkcie
s plavárňou a z toho dôvodu meškajú aj naše plány s novou halou alebo nejakým novým riešením
– rozbehnutia zimnej prevádzky v areáli Dudova.
Vieme čo nám najviac chýba: Je to tvrdý povrch pre hráčov, napr. typ „Australian“ alebo „US Open“
...
Teší nás, že sme si zvykli a rozbehli tréningový proces v hale na Nobelovom námestí. Z ohlasov
rodičov, trénerov a hráčov na tréningový proces a systém chodu tenisovej školy cítime a vidíme
celkové napredovanie. Z našich postrehov by sme chceli apelovať na hráčov, rodičov detí a ich
trénerov, ktorí reprezentujú tenisovú školu na oficiálnych turnajoch, aby viac využívali náš
sparingový program „zdarma“. Zápasová prax je nevyhnutná pre úspešnú reprezentáciu našich
hráčov.

Rok 2013-2014:
„Nobelko“ – vysadili sme v areáli tenisovej školy a ZŠ 10 väčších stromčekov (jedličky, smreky,
japonské čerešne a iné)
- zakúpili sme na mieru urobené mobilné steny na vonkajšie sedenie na terase – priehľadné
plachty na mieru, aby sa dala terasa využívať aj v zime, hlavne počas turnajov
- pre deti ZŠ sme zakúpili a vybudovali novú bránu na pozemok oddychovej zóny
„Dudova“– revitalizovali sme oplotenie a náter na kurtoch č. 1 až 6
- vysadili sme 10 nových kríkov

Rok 2014-2015:
Obdobie rokov 2014-2015 bolo zamerané na rozšírenie nášho klubu do mikroregiónu Dunajskej
Lužnej a priľahlých obcí. Založili sme nový klub pod názvom Tenis-Bedminton klub Dunajská
Lužná. Tento nový klub je dcérsky klub TŠP – tenisová škola Petržalka. Nejde o konkurenčný
klub, ale práve naopak, ide nám práve o zlepšenie tréningových možností našich hráčov v oboch
kluboch. Tenis-Bedminton klub Dunajská Lužná ponúka 8 vonkajších antukových dvorcov
a pevnú celoročnú halu. V hale sú 3 dvorce na tenis s taraflexovým povrchom a 8 dvorcov na
bedminton. Všetky areály (Dudova, Nobelovo námestie, Dunajská Lužná) môžu naši hráči
a rodičia využívať za rovnakých zvýhodnených podmienok ako to bolo doposiaľ. Tréningový
proces v Dunajskej Lužnej momentálne vedú naši tréneri Patrik Valo, Ondrej Hraško, Filip
Kratochvíla. Súťaž družstiev bude zložená zo spoločnej základne oboch klubov s myšlienkou
postaviť čo najlepšie tímy, či už pre Detský Davis a Fec Cup, ale aj pre družstvá vyšších kategórií.
„Dudova“ – pracovali sme na prípravných prácach na vybudovanie celoročnej dvojhaly s tvrdým
povrchom v kombinácii s možnosťou zahrať si aj bedminton
- spustili sme nový kamerový systém pre zvýšenie ochrany detí, hráčov a majetku TŠ a ZŠ

2

„Nobelko“ - Na kurtoch č. 1a, 1b a č. 2 sme zakúpili plachtu - zábranu na plote proti striekaniu vody
na parkovisko
Rok 2015 – 2016
„Dudova“ – v lete 2016 bolo dokončené multifunkčné ihrisko s mantinelmi pre žiakov ZŠ a hráčov
TŠ, ale aj širokú športujúcu verejnosť Petržalky. Ihrisko bolo postavené v spolupráci s Úradom
vlády SR, MČ Petržalka, ZŠ Dudova a našou TŠP – tenisová škola Petržalka. Hlavným
koordinátorom je naša milá kamarátka a športová nadšenkyňa Ing. Dáška Effenbergerová. Dáška
ĎAKUJEME.
- Koncom leta sme vybudovali dve pieskové ihriská pre nasledovné športy: beach volejbal,
tenis, futbal a kondičnú prípravu v piesku
- Koncom jesene 2016 sa podarilo opäť spustiť zimnú prevádzku a otvorili sme novú
nafukovaciu halu svetových parametrov s moderným LED osvetlením a hard povrchom
US OPEN. V hale sú dva tenisové a dva bedmintonové dvorce. Na túto veľkú investíciu
sme si požičali prostriedky z banky a veľmi nám pomohol výrobca haly a povrchu firma
CENTAURY Plus s.r.o. s ich možnosťami. Veľká vďaka patrí majiteľom firmy
CENTAURY Plus s.r.o.. ĎAKUJEME
- Pozdĺž haly sme vysadili 14 stromčekov
„Nobelko“ – v areáli prebehla rozsiahla revitalizácia
- Obnova a natretie preliezky
- Obnova a natretie oplotenia, stĺpov celého tenisového areálu
- Vymaľovanie budovy klubovne zvonka i zvnútra
- Oprava a výmena pokazených lámp v hale
Hráči a hráčky TŠP – tenisová škola Petržalka dosiahli pekné úspechy v súťaži družstiev aj
jednotlivcov. GRATULUJEME
„Dunajská Lužná“ – areál začína navštevovať čoraz väčšie množstvo hráčov tenisu, ale aj
bedmintonu, pin pongu a nohejbalu.
- Oprava kúrenia v hale
- Organizovanie turnajov jednotlivcov a súťaž družstiev podľa termínovej listiny
- Spolupráca s bedmintonovým klubom Šamorín
- Halu využívajú v nepriaznivých poveternostných podmienkach aj žiaci ZŠ Rovinka
v rámci telesnej výchovy, nakoľko nemajú dobudovanú telocvičňu.
Mladí hráči a hráčky klubu Tenis – Bedminton klub Dunajská Lužná získali významné úspechy
v družstvách aj v turnajoch jednotlivcov.
Hráči a hráčky TŠP – Petržalka a TBK Dunajská Lužná ukázali Slovensku, že treba s nimi „počítať“
v ďalších turnajoch a súťažiach družstiev. Ďakujeme. Ďakujeme trénerom a aj správcom za ich
úspešnú a usilovnú prácu pre našich športovcov.
S úctou Ľuboš, Peter, Eva

Natíska sa otázka: „Čo ďalej?“
Plány na roky 2017 – 2018, na ktoré neostali prostriedky a čas
„Dudova“- oprava zatekajúceho stropu v klubovni
- Výsadba stromčekov
- Chladenie do novej haly
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-

vybudovať uzamykateľné kontajnerové stojisko pre ZŠ a TŠ
založiť „kameň“ tenisovej akadémie
vybudovať street basketbalový kôš pred klubovňou
vybudovať oplotenie dvoch beach ihrísk

„Nobelko“ – stále chýba sklad pre uskladnenie haly
- vybudovať a položiť zámkovú dlažbu v detskej záhrade
- dobudovať priestor pri grile, digestor pre účely turnajov, akcií našich hráčov a rodičov,
žiakov a učiteľov ZŠ

„Dunajská Lužná“ – revitalizácia oplotenia kurtov a náterov
- kamerový systém pre ochranu detí a majetku
- odrazová stena pre výuku tenisu
Spoločné : - Zaviesť objednávanie športovísk online
- modernizácia web stránky pre počítače a smarfóny
Dôležité: Všetkým rodičom, ktorým sa podarí poukázať 2% z daní za seba alebo získať známych,
firmu,...atď, ponúkame časť týchto prostriedkov použiť aj na členské poplatky Vašich detí alebo aj
na iné Vaše požiadavky ( po dohode a v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov). Podmienkou je priniesť kópiu o poukázaní 2% z daní potvrdenú
daňovým úradom.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch venovali 2 % z ich daní a všetkým prajeme
veľa pracovných a osobných úspechov.
Záver: Ciele a sny máme nastavené, tak už iba ostáva: „Hor sa do práce!!“

Mgr. Kurek Ľubomír, Peter a Eva Kratochvílovi, kolektív trénerov, správcov
Informácie na mail: info@tspetrzalka.eu
TŠP - tenisová škola Petržalka, Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava
Občianske združenie, IČO: 42 131 405
www.tspetrzalka.eu
www.dvepercenta.sk, www.rozhodni.sk
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