
              Tennis Club Topoľčany 
                                                      Javorová 4640/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 591 099 
___________________________________________________________________________ 
 
 
ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU TC 
 

 

Miesto, čas:  Topoľčany, dňa 14.09.2017, 20:00 hod. 
 
 
Prítomní: Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Vladimír Tarina, za KRK Martin Ležák, hosť Róbert Korec  
 
 

      
Program: 
 

1. Pevná hala 
2. Nafukovačka 
3. Príprava kurtov a areálu na budúcu letnú sezónu  
4. Sponzori, predplatitelia 
5. Poplatky za letnú sezónu od členov a predplatiteľov, pripraviť sa na výber za zimu, pripraviť rozpis, určiť 

cenník a prevádzkovú dobu 
6. Preplácanie nákladov na turnaje, preplácanie nákladov na súťaže družstiev 
7. Kapitáni, rozhodcovia 
8. Prihlášky turnajov do termínovej listiny STZ 
9. Vzťah trénerov a klubu 
10. Tričká 
11. PR články a propagácia 
12. 2% 
13. Výuka 2017 
14. Aktivizovať športovú, hlavne súťažnú činnosť detí 
15. Projekty a granty 
16. Finančné hospodárenie 
17. Správcovia na zimu a na budúcu sezónu 
18. Bodka za sezónou 

 
 
K bodu 1) 
Obstarali sme nákup granulátu z Poľska za 645 € za 300 kg, získali sme od mesta Topoľčany dotáciu 600 eur. 
Problematika: kúrenie – zateplenie – vetranie pevnej haly je potrebné riešiť komplexne, je to finančne príliš náročné 
(máme 3 ponuky na kúrenie: 2596 €, 10672 € a 6806 € bez DPH). Marián Livinský oslovil pána Petráša, či platí jeho 
ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie – nie. 
Možnosť zateplenia stropu (pán Mallo) 48 €/ m2 bez DPH, čo je len za materiál orientačne viac ako 30 000 €. 
Pracujeme na opravení koberca (trhliny), potom vysatie a rozhodenie granulátu. 
Zodpovedný za opravu koberca: Korec 
 
 
K bodu 2) 
Po doručení novej antuky sa stiahne aktuálny povrch z kurtov 1-3, pripraví sa povrch nový. Stavanie nafukovačky 
16.10.2017 - externe. Pri stavaní je potrebné zistiť od pána Kuruca rozmery bublinkovej fólie, ktorú treba vymeniť – 
následne obstarať cenové ponuky a kúpiť ju. Tréningový a predplatiteľský režim platí do nedele 08.10.2017, následne 
by sa už nemalo trénovať resp. ak sa trénuje a ak chcú hrať predplatitelia, musia si kurty objednávať individuálne. Od 
pondelka 09.09.2017 už fungujú len kurty 4-8, kurty 1-3 sa pripravujú na nafukovačku. 
Zodpovední: Korec+správcovia 
 



 
 
K bodu 3) 
Na prípravu kurtov 1-8 by bolo najvhodnejšie osloviť externého dodávateľa, prípravu areálu na letnú sezónu ponechať 
na správcoch a minimálnom počte brigádnikov. Doriešiť priestor na kurtami 4 a 3 – zbaviť sa škváry a antuky, 
pripraviť spevnenú plochu pre búdy. Od pána Kuruca zistiť jeho referencie a následne ich preveriť. 
Zodpovední: Korec+správcovia, Kyseľ 
 
 
K bodu 4) 
Intenzívne hľadať sponzorov pre rok 2018, rok 2017 bol katastrofálny. 
Zorganizovať stretnutie s predplatiteľmi, na deň skladania nafukovačky – 08.04.2016 –  neuskutočnilo sa. 
Zodpovední: Livinský+všetci podľa svojich možností 
 
 
K bodu 5) 
Urýchlene dovyberať poplatky za kurty letnú sezónu od členov a predplatiteľov. 
Pripraviť rozpis na zimnú sezónu, čím skôr. 
 
Prevádzková doba od 18.10.2017 (streda) /alternatívne 19.10.2017 (štvrtok)/ - do 01.04.2018 (nedeľa) – aby sme mali 
viac času na jarnú prípravu 1-3, v pondelok 02.04.2017 skladanie nafukovačky, areál začneme pripravovať už skôr, 
podľa počasia. 
pondelok - piatok   od 13:00 hod. do 22:00 hod.  
sobota - nedeľa    od   9:00 hod. do 20:00 hod. 
jednorazová verejnosť   16 € / hod. 
celosezónny predplatiteľ    14 € / hod. (štandardná platba do 30.11.2017) 
celosezónny predplatiteľ    13 € / hod. (platba do 18.10.2017) 
permanentka      11 hod. / 140 € 
člen      9 € / hod. 
„bez energií“ mimo prevádzkových hodín 9 € / hod., z nich 2 € ponechá správca 
Zodpovední za výber: Korec+správcovia 
 
 
K bodu 6) 
Oznámiť trénerom a e-mailom rodičom, že si môžu uplatniť nárok na preplácanie nákladov na turnaje – buď cez 
predložené doklady alebo započítaním s poplatkami za halu. Tlačivá im pošleme e-mailom. Upozorniť rodičov, že ak si 
chcú uplatniť 2%, doklady treba urýchlene odovzdať Tarinovi. 
Do budúceho výboru si členovia výboru pripravia návrhy na systém preplácania nákladov na súťaž družstiev – pričom 
oba uvedené ukazovatele závisia od našej finančnej situácie (najmä dotácia od STZ za rok 2017). 
Zodpovední: Kyseľ+Tarina, ohľadom informácií o 2% tréneri 
 
 
K bodu 7) 
Pri prihlasovaní družstiev je potrebné dohodnúť sa s rodičmi, ktorí budú funkciu kapitána vykonávať. Stále nám 
chýbajú rozhodcovia s licenciou STZ – aktuálne len Marcela. 
 
 
K bodu 8) 
Pripraviť realizovateľný návrh na prihlásenie do termínovej listiny STZ – s dôrazom na kategórie, v ktorých máme 
hráčov.  
Zodpovední: Mokrá+Korec 
 
 
K bodu 9) 
Vzťah navonok funguje lepšie ako v minulosti. Podľa informácií však trénerka Oravcová vykonáva činnosť v rozpore 
so záujmami klubu. Uskutočniť s ňou pohovor. 
Zodpovední: Kyseľ+Ležák 
 
 
 



K bodu 10) 
Pre deti a mládež sme mali záujem obstarať tričká (počet po 50 kusov v rôznych veľkostiach). Cena za kus bola 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. Bez záujmu sponzorov, preto sa realizovali  len tričká pre staršie 
žiačky a Detský Davis Cup. 
Zodpovední: Livinský+všetci podľa svojich možností 
 
 
K bodu 11) 
Informácia o príspevkoch do periodika MY – Dnešok o výsledkoch hráčov klubu, ktoré sú spolu s web stránkou 
fakticky jedinou možnosťou bezplatnej propagácie klubu. Cez trénerov osloviť rodičov, ak deti urobia nejaký výsledok, 
nech o tom informujú, pošlú fotku, my pripravíme články. 
Zodpovedný za informovanie trénerov: Ležák 
 
 
K bodu 12) 
V roku 2016 sme získali 1572 € ako podiel 2% zo zaplatenej dane z príjmov, v roku 2017 je to predbežne 3049,45 €. (ak 
presiahneme sumu 3320 €, budeme do 31.01.2018 zverejnení v zozname, sumu musíme použiť do 31.12.2018 a do 
31.05.2019 zverejniť špecifikáciu použitia v Obchodnom vestníku. Je potrebné prostredníctvom trénerov apelovať na 
rodičov, aby poskytli takýto príspevok aj v roku 2018, keďže klub budeme registrovať do zoznamu prijímateľov. 
Zodpovedný za informovanie trénerov: Ležák, za registráciu Kyseľ 
 
 
K bodu 13) 
Výuka 2017 – realizovaná, v troch turnusoch sme mali 48 účastníkov (niektorí však opakovane resp. na všetkých troch 
turnusoch), pokračuje 5 detí. 
 
 
K bodu 14) 
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. Uvidíme, ako sme to realizovali.....ale mohlo to byť lepšie. 
Zodpovedný za informovanie trénerov: Ležák+všetci podľa svojich možností 
 
 
K bodu 15) 
Podali sme žiadosť o zaradenie do rozpočtu mesta vo výške 5000 € - ešte sa o nej nerozhodlo, žiadosť na mesto 
o dotáciu na nákup granulátu vo výške 500 € - úspešná, žiadosť na mesto o dotáciu na nákup antuky vo výške 800 € - 
pravdepodobne úspešná, žiadosť na VÚC na dotáciu na lopty vo výške 500 € - úspešná., na ZsTZ - vo výške 200 € - 
úspešná. Pokračovať v tejto činnosti. 
Zodpovedný: Kyseľ 
 
 
K bodu 16) 
S čím sme nie úplne počítali: 

- doplatok elektrina 521,92 € 
- doplatok plyn 6294,18 € 
- nákup traktora 1217,72 € 
- 3x čiary a 3x siete 1447,20 € 
- brigády 6416 € (oproti vlaňajším 2513,15 € v apríli a 1030,25 € od mája do decembra, spolu 3543,38 €) 
- antuku sme museli kupovať v apríli (500 €+145 € doprava), potom regulárnych 24 ton v máji (1411 €+360 € 

doprava) a ešte teraz v septembri (800 €+??? € doprava) 
Výdavky sú vyššie ako očakávané, preto hospodársky výsledok nebude až taký priaznivý ako očakávaný. 

 
 

K bodu 17) 
Na zimu budú fungovať správcovia Ďurčo, Gieci a Markovič. Upratovanie bude zabezpečovať raz týždenne + podľa 
potreby pani Gieciová. Na jar bude potrebné nájsť ešte jedného správcu. 
 
 



 
K bodu 18)  
Termín – sobota 30.09.2017: štvorhry od 8:45 hod., detičky potom od 12:45 hod. 
Catering Rasťo, drobné ceny. Boli oslovení všetci rodičia s prosbou o prispenie (ceny, catering), bez odozvy. Osloviť 
firmu HYZA so žiadosťou o produkty. 
Zodpovedný: Kyseľ 
 
 
Termín budúcej schôdze výboru TC: operatívne podľa potreby. 
 
 
 
 _____________________________ 
 JUDr. Milan Kyseľ, prezident TC v.r.  
 
 


