Tennis Club Topoľčany

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

___________________________________________________________________________

ZÁPISNICA ZO SPOLOČNEJ SCHÔDZE VÝBORU TC A KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISE TC
Miesto, čas:

Topoľčany, dňa 04.08.2020, 18.00 hod.

Prítomní:

Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Vladimír Tarina, Dušan Páleník (V)
Pavol Bobošík, Juraj Belanský (KRK)

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voľba prezidenta TC, predsedu KRK
Správcovia
Koniec letnej sezóny, začiatok zimnej sezóny
Postavenie trénerov a ich vzťah ku klubu
Nová koncepcia členstva a členského
Vylúčenie členov a prijatie člena, informovanie rodičov nových členov
Finančná situácia TC

Prerokované:
K bodu 1)
Za prezidenta TC bol jednohlasne zvolený JUDr. Milan Kyseľ, dátum narodenia 07.04.1976, bytom Tribečská 2136/4,
955 01 Topoľčany, za predsedu kontrolnej a revíznej komisie TC jednohlasne zvolený Ing. Pavol Bobošík, dátum
narodenia 26.09.1981, bytom Jaselská 25, 955 01 Topoľčany.
K bodu 2)
- Odobrať správcovi Valašikovi kľúč od zadnej brány na kurt číslo 8 (brána nebude používaná).
- Počnúc budúcou letnou sezónou bude Valašik trénovať na kurte 1 alebo 2, aby mal stále prehľad o dianí
v areáli.
- Spojazdniť kamerový systém, inštalovať si aplikáciu do smartfónov.
- Pripraviť stavanie haly (Robino Korec, pán Kuruc z NR 0904333640) na termín po 15.10.2020, oficiálne hranie
predplatiteľov a hráčov sa končí 04.10.2020.
- Kontaktovať dodávateľa služieb BOZP pána Gáfela 0903204749 – pripraviť kontrolu areálu, následne
odstrániť nedostatky.
- Do 09.08.2020 poslať Dušanovi Páleníkovi palenimo@zoznam.sk návrh na úlohy pre správcov – denné,
týždenné, jednorazové, Dušan potom vypracuje zoznam úloh pre správcov.
Zodpovední: prioritne Dušan Páleník, všetci členovia výboru (podľa svojich možností)
K bodu 3)
- Keďže na konci septembra bude Detský Davis a Fed Cup do 8 rokov a na začiatku októbra finále Detského
Davis a Fed Cupu do 10 rokov, kam, ako dúfame, postúpia naše dievčatá, nemáme zatiaľ termín na Bodku za
sezónou.
- Oficiálne hranie predplatiteľov a hráčov sa končí 04.10.2020, potom sa kurty 1-3 pripravujú pre nafukovačky,
na ostatných sa ešte bude hrať podľa počasia.

-

Tréneri do 15.09.2020 pošlú Marcele Mokrej požiadavky na hranie v hale.
Rodičia budú oboznámení, že všetky platby budú uhradené do 15.10.2020 (výnimky písomne dohodnúť
s prezidentom TC), inak hráčovi nebude umožnené hrať v hale.
- Na zimné trénovanie klub zakúpi lopty pre všetky deti.
Zodpovedný za informovanie: Milan Kyseľ
K bodu 4)
Pracovať na návrhu na zapojenie trénerov do fungovania klubu na zmluvnej báze.
Zodpovední: všetci členovia výboru
K bodu 5)
Pracovať na návrhu na novú koncepciu členstva a členského od leta 2021.
Zodpovední: všetci členovia výboru
K bodu 6)
Na základe ustanovení článku 4 odsek 8 Stanov TC (nezaplatenie členského príspevku) Výbor TC jednohlasne
rozhodol o vylúčení nasledovných riadnych členov TC: Lena Bezáková, Kristína Kyseľová, Adam Kakula, Roman
Richter, Emma Richterová, Terézia Tarinová, Matej Václav, Monika Bursová. Na základe ustanovení článku 4 odsek 3
Stanov TC Výbor TC jednohlasne rozhodol o prijatí Martina Bobošíka za riadneho člena TC.
Odoslať „manuál“ pre rodičov nových pridružených členov – skupina detí od Marcely Mokrej – oboznámiť ich so
základnými otázkami klubu (systém fungovania, ciele, poplatky, súťaže). Zaplatia členské 50 eur (to je do konca zimnej
sezóny). Marcela pošle kontaktné údaje detí – meno, priezviskom, ročník narodenia, mobil a e-mail rodiča.
Zodpovedný: Milan Kyseľ, Marcela Mokrá
K bodu 7)
Priaznivo sa vyvíja situácia okolo 2%, na najbližšie zasadnutie pripraviť návrhy na určenie priority jednotlivých finančne
náročnejších akcií – svetlá nafukovačka, svetlá pevná hala, granulát pevná hala, odmena najúspešnejším hráčom, oprava
zatekania sociálnej budovy, opravy areálu.
Zodpovední: všetci členovia výboru
Termín budúcej schôdze výboru TC a KRK: operatívne, cca do 4-5 týždňov.

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

