Tennis Club Topoľčany

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

___________________________________________________________________________

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU TC
Miesto, čas:

Topoľčany, dňa 01.06.2018, 19:30 hod.

Prítomní:

Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Vladimír Tarina, za KRK Martin Ležák

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

Ekonomika klubu do októbra
Družstvá
Výber platieb
Výuka
Správcovia na letnú sezónu
Použitie peňazí z STZ, dotácia
Turnaje na leto
Klubové kondičky
Rekonštrukcia budovy
Cenová akcia pre verejnosť
Slnečníky

K bodu 1)
Predbežný odhad príjmov a výdavkov je taký, že do októbra bude potrebné minimalizovať náklady na akékoľvek
činnosti. Postupne budeme dostávať 2% a tiež podporu od STZ, následne sa rozhodne o použití peňazí.
K bodu 2)
Aktuálne družstvá fungujú celkom dobre, blíži sa Detský Davis a Fed Cup do 10 rokov. Je potrebné odohrať všetky
súťaže podľa možnosti bez voľných miest na súpiske.
K bodu 3)
Vybrať platby za kurty od detí a verejnosti – čím skôr.
K bodu 4)
Organizujeme 3 termíny výuky – jún, júl a august. Na júnový termín sa prihlásilo 5 detí, je treba zlepšiť propagáciu
výuky.
Zodpovedný: Korec
K bodu 5)
Korec, Valašik, Bielopotocká.

K bodu 6)
Zatiaľ boli peniaze z STZ použité na nákup oblečenia a lôpt. Keď obdržíme druhú polovicu ročnej sumy, kúpia sa lopty
pre trénerov a pracujeme na dotácii od mesta (určená na 2. polrok 2018) na antuku.
Zodpovedný: Kyseľ
K bodu 7)
Na leto sme dostali podstatne menej turnajov, než sme žiadali....budeme sa snažiť zorganizovať aj turnaje mimo
termínovej listiny STZ (pre deti do 8 rokov, do 10 rokov, open štvorhry...).
Zodpovední: Kyseľ, Korec
K bodu 8)
Od júna klub neplatí kondičky, ktoré vedie Peter Vlčko, platia si ich sami rodičia.
K bodu 9)
Prevziať rekonštrukciu sociálnej budovy, dohliadnuť na odstránenie závad, vyúčtovať dotáciu od ÚV SR.
Zodpovedný: Kyseľ (+Rasťo Páleník)
K bodu 10)
Od 15.06.2018 do 31.08.2018 akcia pre verejnosť na hranie v “pasívnom“ čase za 2,50 €.
K bodu 11)
Dotiahnuť obstaranie najmenej 2 ks slnečníkov (sponzorsky).
Zodpovedný: Kyseľ
Termín budúcej schôdze výboru TC: operatívne podľa potreby.

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

