Tennis Club Topoľčany
Javorová 4640/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 591 099

___________________________________________________________________________
ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU TC
Miesto, čas:

Topoľčany, dňa 19.01.2017, 20:00 hod.

Prítomní:

Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Vladimír Tarina, Pavol Bobošík, Marián Livinský, za KRK Martin Ležák

Program:
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Vzdanie sa členstva vo výbore
Pevná hala
Nafukovačka
Príprava kurtov a areálu na budúcu letnú sezónu
Sponzori
Predplatitelia
Poplatky za zimnú sezónu od členov
Preplácanie nákladov na turnaje
Preplácanie nákladov na súťaže družstiev
Kapitáni, rozhodcovia
Prihlášky do súťaže družstiev
Zaplatená pokuta za neúčasť na M SR družstiev seniorov 45+
Vzťah trénerov a klubu
Tričká
PR články a propagácia
2%
Výuka 2017
Vylúčenie členov klubu
Aktivizovať športovú, hlavne súťažnú činnosť detí
Jarné sústredenie
Projekty a granty
Členská schôdza

Prerokované:
K bodu 1)
Pavol Bobošík sa vzdal svojho členstva vo výbore, naďalej však bude nápomocný podľa svojich možností pri
činnostiach, ktoré v uvedenej pozícii pre klub vykonával.
K bodu 2)
Obstarali sme 2 ponuky na nákup granulátu (z Rakúska za 1494 € bez DPH a bez dopravy, z Poľska za 585 € bez DPH
a bez dopravy, za 300 kg granulátu). Na nákup sme požiadali mesto Topoľčany o dotáciu. Aktuálny nákup nebol
výborom schválený, až potom, ako získame dotáciu z mesta, resp. sa o tom bude rozhodovať v lete.
Informácia o úraze Ing. Kolbíka.
Problematiku kúrenie – zateplenie – vetranie pevnej haly je potrebné riešiť komplexne, bude finančne veľmi náročná
(máme 3 ponuky na kúrenie: 2596 €, 10672 € a 6806 € bez DPH). Marián Livinský osloví pána Petráša, či platí jeho
ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie a v prípade pozitívnej reakcie sa vo veci bude pokračovať.
Zodpovední: Livinský + všetci členovia výboru (podľa svojich možností)

K bodu 3)
Skladanie nafukovačky 08.04.2017. Pri skladaní je potrebné zmerať rozmery bublinkovej fólie, ktorú treba vymeniť –
následne obstarať cenové ponuky a kúpiť ju. Je potrebné zabezpečiť dostatočný počet osôb na skladanie nafukovačky.
Ak osôb nebude dosť, treba túto činnosť obstarať externe, s tým, že suma nákladov sa rozpočíta na „zvýšenie
členského poplatku, ktorý má byť splatný do 31.03.2017. V prípade svojpomocného skladania nafukovačky bude
potrebné vytvoriť lístkový systém na občerstvenie. Doriešiť neúčasti Natálie Oravcovej pri stavaní nafukovačky na
jeseň 2016 (musí zaplatiť dohodnutú kompenzáciu).
Zodpovední: Bobošík, Kyseľ + všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 4)
Treba si už v predstihu sadnúť na celý systém jarnej prípravy areálu – Robo Korec pravdepodobne končí na pozícii
„koordinátora“ činností v klube – treba nájsť adekvátnu náhradu. Od jari máme len jedného správcu (Ďurčo) – treba
nájsť dvoch ďalších. Treba kúpiť antuku. Na prípravu areálu na letnú sezónu a na zásadnú rekonštrukciu kurtov 1-3 by
bolo najvhodnejšie osloviť externého dodávateľa (Vratko Stopa?).
Zodpovední: Bobošík, Kyseľ + všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 5)
Intenzívne hľadať sponzorov pre rok 2017.
Zodpovední: Livinský + všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 6)
Zorganizovať stretnutie s predplatiteľmi, predbežne na deň skladania nafukovačky – 08.04.2016.
Zodpovedný: Livinský
K bodu 7)
Urýchlene dovyberať poplatky za halovú sezónu od členov. Vyjadrená nespokojnosť s prístupom rodičov
k objednávaniu hodín, zrušovaniu hodín, plateniu. Ak nám totiž rodičia hráčov nezaplatia poplatky pred začatím
sezóny, je vysoká pravdepodobnosť ich benevolentného prístupu.
Zodpovedný: Tarina
K bodu 8) a 9)
Hlasovaním per rollam bol schválený systém preplácania nákladov na turnaje pre členov klubu. Do budúceho výboru si
členovia pripravia návrhy na systém preplácania nákladov na súťaž družstiev.
Zodpovední: všetci členovia výboru
K bodu 10)
Z dôvodu prijatia zákona o športe došlo k zmene podmienok pre výkon funkcie kapitána družstva, osobitne v prípade
súťaží detí a mládeže. Pri prihlasovaní družstiev je potrebné dohodnúť sa s rodičmi, ktorí budú túto funkciu
vykonávať. Stále nám chýbajú rozhodcovia s licenciou STZ.
Zodpovedný: Mokrá
K bodu 11)
Pripraviť realizovateľný návrh na prihlásenie do súťaží družstiev, prebrať ho s trénermi a rodičmi, družstvá prihlásiť.
Zodpovedný: Mokrá
K bodu 12)
Zaplatili sme pokutu na odhlásenie družstva seniorov 45+, ktoré sa z personálnych dôvodov nezúčastnili M SR.

K bodu 13)
Stále pokračovať v zapájaní trénerov do diania v klube, ich povinnosti ostávajú rovnaké ako v roku 2016, ďalej je
potrebné, aby sa vytvorila vhodná a efektívna komunikačná línia klub – tréner – rodič, lebo tréner je v dennom
kontakte s rodičmi detí.
K bodu 14)
Pre deti a mládež máme záujem obstarať tričká (počet po 50 kusov v rôznych veľkostiach). Cena za kus je 5 € bez
DPH, uhradila by sa z príspevkov sponzorov, ktorí by tak získali miesto pre umiestnenie ich loga na zadnej strane
trička. Treba zohnať čo najviac takýchto sponzorov.
Zodpovedný: Livinský + všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 15)
Informácia o príspevkoch do periodika MY – Dnešok o výsledkoch hráčov klubu, ktoré sú spolu s web stránkou
fakticky jedinou možnosťou bezplatnej propagácie klubu.
K bodu 16)
V roku 2016 sme získali 1572 € ako podiel 2% zo zaplatenej dane z príjmov. Je potrebné prostredníctvom trénerov
apelovať na rodičov, aby poskytli takýto príspevok aj v tomto roku, keďže sme klub registrovali do zoznamu
prijímateľov.
Zodpovední: všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 17)
Na najbližšom zasadnutí výboru bude potrebné vyriešiť otázku výuky 2017 – termíny, propagácia, personálne
obsadenie, cena.
K bodu 18)
Z dôvodu nezaplatenia členského poplatku boli z klubu vylúčení členovia: PaedDr. Jaroslav Krajčovič, Ing. Ondrej
Babala, Mgr. Michal Kapusta, Veronika Štrosová, Martina Hatalová, Kristína Krošláková, Michaela Atovičová, MUDr.
František Tobiáš.
K bodu 19)
Je potrebné, aj v spolupráci s trénermi, aktivizovať športovú, hlavne súťažnú činnosť detí – povinná registrácia pre deti
do 10 rokov, apelovať na účasť v súťažiach družstiev a na turnajoch, aby sme ostali medzi klubmi, ktoré majú nárok na
finančnú podporu zo strany STZ
Zodpovední: všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 20)
Informácia o pripravovanom sústredení v Chorvátsku pre deti, ktoré majú záujem o súťažný tenis.
K bodu 21)
Od mesta sme dostali dotáciu na nákup materiálu na opravu areálu vo výške 500 € - kúpili sme oceľové rošty na
tribúny. Podali sme tiež žiadosť o zaradenie do rozpočtu mesta vo výške 5000 €, žiadosť na mesto o dotáciu na nákup
granulátu vo výške 500 € a tiež žiadosť na VÚC na dotáciu na lopty vo výške 500 €.
K bodu 22)
Je potrebné určiť termín členskej schôdze (v čase, keď neorganizujeme turnaj) – bude určený rozhodnutím výboru per
rollam. Marcela Mokrá pripraví správu o športovej činnosti.
Zodpovední: všetci členovia výboru

Termín budúcej schôdze výboru TC: operatívne pred členskou schôdzou.

_____________________________
JUDr. Milan Kyseľ, prezident TC v.r.

