
 
Tennis Club Topoľčany - základné info o nás 
 
Tennis Club Topoľčany (ďalej len „TC“ alebo „klub“) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990, jeho 
najvyšším orgánom je členská schôdza, riadiacim orgánom je 5-členný výbor a kontrolnú činnosť zabezpečuje 3-
členná kontrolná a revízna komisia. TC patril svojimi výsledkami za posledných 5 rokov do prvej dvadsiatky klubov 
v Slovenskej republike, pokiaľ ide o výsledky detí a mládeže. 
 
TC ponúka pre členov i pre širokú verejnosť vo svojom areáli v lete 8 antukových dvorcov a v zime 3 antukové 
v nafukovacej hale + 1 kobercový dvorec v pevnej hale.  
 
Tenisový život na Slovensku sa skladá z dvoch základných typov súťaží – súťaží družstiev a turnajov jednotlivcov. 
Ako každý športový klub, aj TC, ako riadny člen Slovenského tenisového zväzu (ďalej len „STZ“), zabezpečuje 
účinkovanie svojich družstiev v súťažiach organizovaných STZ. Individuálna účasť na turnajoch je hlavne o iniciatíve 
zo strany Vás – rodičov. Súťažne začínajú deti s tenisom v kategórii do 8 rokov, v ktorej ale pravidelne hrajú už aj 6-
ročné detičky. Nasleduje kategória do 10 rokov, potom mladšie žiactvo (11-12 rokov), staršie žiactvo (13-14 rokov) 
a dorast (15-18 rokov), pričom kategórie sa určujú podľa kalendárneho roku, v ktorom dieťa dovŕši uvedený vek. 
Sezóna STZ začína zimnou sezónou a prvé turnaje sa uskutočňujú spravidla už v decembri predchádzajúceho roka 
(teda napríklad prvé turnaje sezóny 2017 sa uskutočnili už v decembri 2016). 
 
TC má športovú sezónu rozdelenú na letnú a zimnú. Letná sezóna začína v polovici apríla a končí koncom 
septembra. Od októbra do začiatku apríla trvá sezóna zimná. Na ich prelome je priestor na oddych detí 
a následne na intenzívnu kondičnú prípravu. V apríli 2017 organizujeme premiérovo, pre najlepšie zo súťažných detí, 
týždenné kondičné sústredenie v Chorvátsku, ktorého časť nákladov uhrádza klub. V budúcnosti budeme v týchto 
sústredeniach pokračovať pre najlepšie zo súťažných detí. Deti, ktoré začali vo výuke, pokračujú časťou letnej sezóny 
a potom zimnou halovou sezónou, platia za aktuálnu sezónu zvýhodnené poplatky členského a za kurty.  
 
 
Ako možno komunikovať s klubom? 
V prvom rade prostredníctvom svojich trénerov, ktorí vedia odpovedať na mnoho základných otázok, a ak nie, 
navigujú Vás, na koho sa v danej záležitosti obrátiť. Okrem toho na našej web stránke www.tctopolcany.sk nájdete 
všetky dôležité informácie, oznamy, kontakty, dokumenty i fotogalériu. Hlavným komunikačným prostriedkom je 
aktuálne e-mail. E-mailovú komunikáciu považujeme za prostriedok, ako čo najefektívnejšie informovať úplne 
všetkých členov o tom, čo je v klube aktuálne. Kontakty na všetkých členov výboru TC nájdete na web stránke, 
s nimi môžete komunikovať jednak e-mailom a v prípade potreby aj telefonicky alebo osobne. Dôležitou osobou 
v areáli TC je správca. Aj u neho je možné sa informovať sa, položiť mu otázky týkajúce sa platieb alebo areálu ako 
takého, prípadne zanechať odkaz, námet resp. ponuku pre orgány TC. K tej neverbálnej komunikácii patria nástenky 
v areáli TC - jedna je pred vstupom do areálu a druhá pri vstupe do administratívnej budovy. 
 
 
Ako TC funguje po finančnej stránke? 
TC funguje najmä z členských príspevkov, prenájmu kurtov v lete i v zime, príspevkov a darov právnických 
a fyzických osôb (dary, reklama, granty, sponzorské). Členstvo v orgánoch TC je dobrovoľné a bez nároku na 
odmenu. 
 
 
Majetok TC 
TC je vlastníkov stavieb tenisových kurtov, administratívnej budovy a pevnej haly, všetky sú postavené na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Topoľčany, od ktorého máme tieto pozemky v nájme. V roku 2015 sme zrekonštruovali časť 
administratívnej budovy s mužskými i ženskými šatňami, s možnosťou prenajatia šatňových skriniek, novými sprchami 
a toaletami, čaká nás ešte rekonštrukcia zvyšnej časti budovy. V areáli je celoročne v prevádzke bar s teplými a 
studenými nápojmi a možnosťou drobného občerstvenia. 
 
 
Ako sa stať členom? 
Zaplatením prvého členského príspevku na celý kalendárny rok – platí sa 1x ročne, najneskôr do 31. marca – uhrádza 
sa správcovi, oproti vystavenému príjmovému dokladu. O výške platby sa treba začiatkom marca informovať 
u správcu. V zmysle stanov sa člen stane tzv. pridruženým členom a môže vykonávať všetky práva člena TC (najmä 

http://www.tctopolcany.sk/


 
teda právo hrať kurtoch za zvýhodnených finančných podmienok), s výnimkou aktívneho volebného práva na členskej 
schôdzi. Toto právo má až tzv. riadny člen, ktorým sa stane hráč v roku, v ktorom dovŕši 10 rokov, na základe 
prihlášky a splnenia podmienok: riadne a včasné zaplatenie členských poplatkov klubu za 3 po sebe nasledujúce 
kalendárne roky, registrácia v STZ za TC, odohranie súťaže družstiev (alebo povolené hosťovanie v inom klube), 
odohranie aspoň 3 turnajov z termínovej listiny STZ. Zoznam členov (riadnych a pridružených) bude zverejnený na 
web stránke klubu a bude priebežne aktualizovaný. 
 
 
Koľko ma ako rodiča bude stáť tenis? 
Okrem členského príspevku sa uhrádzajú TC poplatky za kurty a kondičnú prípravu - platia sa 1x ročne, najneskôr 
do 17. apríla. Po uhradení členského získava každý člen 80% zľavu z komerčnej hodinovej ceny kurtov v letnej sezóne 
(pre rok 2017 je komerčná hodinová cena 5 €, zľavnená cena je 1 €). V zimnej sezóne je výška zľavy 40% z komerčnej 
hodinovej ceny kurtov v hale. Celková výška poplatku za kurty je závislá od množstva objednaných hodín za celú 
sezónu. Pre deti do 10 rokov to za celú letnú sezónu je zvyčajne na úrovni 30-50 € (úhrada do 17. apríla), za celú zimnú 
sezónu 100-300 € (úhrada v mesiaci október). Všetky tieto poplatky sa uhrádzajú u správcov TC a ku každej úhrade 
obdržíte príjmový doklad. Okrem poplatkov platených TC rodičia platia poplatky za trénovanie trénerovi, ich výška je 
predmetom dohody s daným trénerom. 
TC ponúka všetkým rodičom pre zimnú sezónu možnosť zníženia poplatkov za halu a to v prípade, ak poukážu 2% 
z dane z príjmov v prospech nášho TC. Prispievateľmi nemusia byť len rodičia detí, môžu to byť aj iné osoby, len je 
potrebné príspevok zdokladovať. Časť vo výške 50% z odovzdanej sumy bude započítaná k uvedenému poplatku 
a zvyšnú časť 50% využije klub na činnosť klubu a rozvoj detí a mládeže.  
Je dôležité tiež vedieť, že na zatraktívnenie športovej činnosti detí umožňujeme, aby v letnej sezóne deti mimo 
tréningových hodín, v čase do 14.00 hod. a neobmedzene cez víkend, neplatili za používanie kurtov žiadne 
poplatky – ak hrajú medzi sebou, s trénerom alebo s rodičom. V inom čase v lete hrajú členovia s 80% zľavou 
z komerčnej ceny kurtov (zľavnená cena je 1 €) a napríklad ak chcú hrať aj rodičia členov (inak ako so svojimi deťmi), 
majú 60% zľavu z komerčnej ceny kurtov (zľavnená cena je 2 €). O výške konkrétnych platieb sa môžete informovať 
u správcu. S cieľom zlepšiť pohybové schopnosti našich detí sme v roku 2016 začali s podporou kondičnej prípravy 
hráčov TC, pričom klub bude hradiť časť nákladov na uvedenú prípravu. Predbežne sme rozhodli, že deti do 8 rokov 
budú mať prípravu 1 hodinu týždenne, staršie deti 2 hodiny týždenne. O podrobnostiach týkajúcich sa kondičnej 
prípravy budete včas informovaní. 
 
 
Ako sa spoznať s rodičmi iných tenisových detí? 
Jedinečnou príležitosťou sú samotné tréningy, budeme preto radi, keď budete v našom areáli tráviť čo najviac času, 
budete chodiť s otvorenými očami, budete sa veľa pýtať a podelíte sa s nami o Váš názor. 
 
Každoročne organizuje TC športovú akciu Bodka a Minibodka za sezónou (začiatok októbra). Je to zábavný 
klubový turnaj na konci letnej sezóny, na ktorom deti do 10 rokov hrajú medzi sebou a deti nad 10 rokov hrajú spolu 
s rodičmi a dospelými tenistami štvorhry. Tento turnaj v uvoľnenej atmosfére poskytuje výborný priestor aj pre 
rodičov otestovať svoje tenisové schopnosti a zabaviť sa so svojimi ratolesťami.  
 
 
V čom Vám je TC nápomocný? 
Deti od 6 rokov, ktoré ešte nie sú registrované v STZ, dostanú pri platbe členského príspevku podklady pre vypísanie 
registračného formuláru, ktorý bude treba po vyplnení vrátiť a klub zabezpečí registráciu dieťaťa, ktorá ho bude 
oprávňovať zúčastniť sa oficiálnych akcií organizovaných STZ - súťaže družstiev a individuálnych turnajov 
v roku 2017. Následne bude potrebné si registráciu každoročne obnovovať – informácie nájdete na stránke 
www.etenis.sk. 
 
Na požiadanie Vám tiež poskytneme informácie o systéme individuálnych turnajov – prihlasovanie, odhlasovanie, 
účasť, podmienky. 
 
Prajeme Vám všetkým veľa zdaru, športových úspechov, trpezlivosti a vytrvalosti na našej spoločnej ceste rozvoja 
našich tenisových nádejí.  

Výbor TC Topoľčany 


