Tennis Club Topoľčany

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

___________________________________________________________________________
ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU TC
Miesto, čas:

Topoľčany, dňa 28.01.2018, 18:30 hod.

Prítomní:

Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Marián Livinský, za KRK Martin Ležák, hosť Róbert Korec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pevná hala
Nafukovačka
Príprava kurtov a areálu na budúcu letnú sezónu
Sponzori, predplatitelia
Preplácanie nákladov na turnaje, podpora súťaže družstiev
Kapitáni, rozhodcovia
Vzťah trénerov a klubu
PR články a propagácia
2%
Aktivizovať športovú, hlavne súťažnú činnosť detí
Správcovia na letnú sezónu
Vzťah výboru a KRK
Vylúčenie člena
Nadchádzajúce úlohy na letnú sezónu

K bodu 1) a k bodu 2)
Snaha o vytvorenie rezervy pre zásadnejšie opravy. Uvidíme stav podľa rekonštrukcie sociálnej budovy, ktorá je
naplánovaná od 26.03.2018, v závislosti od (ne)obdržania dotácie.
K bodu 3)
Na prípravu kurtov 1-8 neoslovíme externého dodávateľa, prípravu areálu na letnú sezónu zabezpečíme vo vlastnej
réžii za vopred určený paušál.
Zodpovední: Korec+správcovia
K bodu 4)
Intenzívne hľadať sponzorov pre rok 2018, rok 2017 bol zlý.
Zodpovední: Livinský+všetci podľa svojich možností
K bodu 5)
V roku 2017 sme preplatili náklady za 2072 € eur, ďalšie „náklady“ boli pre neplatenie štartovného našich hráčov na
domácich turnajoch.
Na súťaž družstiev 2018 zabezpečí klub nákup tričiek pre hráčov a v prípade obdržania avizovanej sumy od Ing.
Klačanského aj nákup klubových búnd.
Zodpovední: Kyseľ+Tarina

K bodu 6)
Je potrebné dohodnúť sa s rodičmi, ktorí budú funkciu kapitána vykonávať, resp. zapojiť do tejto úlohy aj trénerov.
Stále nám chýbajú rozhodcovia s licenciou STZ – aktuálne len Marcela.
K bodu 7)
Vzťah navonok funguje lepšie ako v minulosti. Podľa informácií však trénerka Natália Golej vykonáva činnosť
v rozpore so záujmami klubu, snaží sa zabezpečiť trénovanie mimo klubu a nabáda rodičov na odchod. Uskutočniť
s ňou pohovor – zatiaľ Martin Ležák ako zástupca trénerov. Pozvať dotknutých rodičov na stretnutie s cieľom hľadať
dôvody a riešenie tejto situácie.
Zodpovední: Kyseľ+Ležák
K bodu 8)
Informácia o príspevkoch do periodika MY – Dnešok o výsledkoch hráčov klubu, ktoré sú spolu s web stránkou
a našimi nástenkami fakticky jedinou možnosťou bezplatnej propagácie klubu.
K bodu 9)
V roku 2016 sme získali 1572 € ako podiel 2% zo zaplatenej dane z príjmov, v roku 2017 to bolo 3406,50 € (keďže to
presiahlo 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.
Zodpovední: Kyseľ+tréneri
K bodu 10)
Je potrebné, aj v spolupráci s trénermi, aktivizovať športovú, hlavne súťažnú činnosť detí, apelovať na účasť
v súťažiach družstiev a na turnajoch, aby sme ostali medzi klubmi, ktoré majú nárok na finančnú podporu zo strany
STZ. Tréneri by sa mali intenzívnejšie zapájať do súťaži družstiev ako kapitáni, do organizovania našich turnajov, ako
ústretový krok za túto činnosť nebudú platiť poplatok, zavedený vlani..
K bodu 11)
Zimu už dotiahneme do konca, na jar končí pán Ďurčo, nepokračuje pán Markovič. Na jar bude potrebné
nájsť ešte troch nových správcov.
Zodpovední: všetci funkcionári
K bodu 12)
Boli prediskutované viaceré roviny vzťahu výboru a KRK, v snahe vytvoriť konštruktívnu platformu sa uskutočnilo aj
osobitné stretnutie. Oba orgány budú hľadať riešenia pre zlepšenie fungovania celého klubu.
K bodu 13)
Z dôvodu nezaplatenia členského poplatku bola z klubu vylúčená členka Adriána Čanigová.
K bodu 14)
Do 18.03.2018 pošlú tréneri aktuálne zoznamy trénujúcich detí, do 25.03.2018 pošlú podklady pre rozvrh. Termín na
zaplatenie členského: 31.03.2018. Haly sú v prevádzke do nedele 01.04.2018.
Termín budúcej schôdze výboru TC: operatívne ešte pred koncom zimnej sezóny.

JUDr. Milan Kyseľ, prezident TC v.r.

