ZÁPISNICA
z riadnej členskej schôdze Tennis Club Topoľčany (ďalej len „TC“)
Miesto konania:
Čas:

Tenis Bufet v areáli klubu TC
22.03.2019, od 16.00 hod.

Program:
1. Otvorenie, prezentácia členov
2. Voľba orgánov zasadnutia členskej schôdze
3. Správa Výboru TC o činnosti od predchádzajúcej členskej schôdze
4. Správa Kontrolnej a revíznej komisie TC o činnosti od predchádzajúcej členskej schôdze
5. Správa o športových výsledkoch TC v roku 2018
6. Informácia o cieľoch TC v roku 2019
7. Diskusia
8. Prijatie uznesení
9. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 1:
Členskú schôdzu otvoril a všetkých prítomných privítal prezident TC JUDr. Milan Kyseľ, ktorý
skonštatoval, že 15 riadnych členov TC je prítomných resp. zastúpených 9, členská schôdza je
teda uznášania schopná. Členskej schôdze sa zúčastnili tiež pridružení členovia TC.
(viď. prezenčná listina z členskej schôdze)
K bodu 2:
Prezident TC JUDr. Milan Kyseľ, ktorý je v zmysle Stanov TC predsedajúcim členskej schôdze,
určil za zapisovateľa Ing. Vladimíra Tarinu, a za člena návrhovej komisie Dušana Páleníka.
Tento návrh bol schválený jednohlasne.
K bodu 3:
Prezident TC JUDr. Milan Kyseľ predniesol Správu Výboru TC o činnosti od predchádzajúcej
členskej schôdze. V nej informoval o úlohách, ktoré členská schôdza v roku 2018.:
Od poslednej členskej schôdze sa uskutočnili 4 zasadnutia výboru TC a viacero rozhodnutí bolo
prijatých pre rollam.
Členstvo a brigády
Máme prijatú ucelenú koncepciu členstva a členského.
Brigády sa nebudú nevykonávať, poplatok 30 € je súčasťou členského. V prípade záujmu môže
byť dohodnuté individuálne vykonanie brigád.
Daňové priznanie 2017
Podané v termíne.
2%

V roku 2015 sme obdržali sumu 1405,91 €, v roku 2016 sme obdržali sumu 1572 €, v roku 2017
sme obdržali sumu 3332,50 €. Keďže ide o sumu nad 3320 €, musíme sme mali použiť do
31.12.2018 a potom do 31.05.2019 v Obchodnom vestníku zverejniť špecifikáciu uvedeného
použitia, čo sme urobili. V roku 2018 sme obdržali sumu 2950,66 €.
Klub zabezpečil registráciu na prijímateľa 2% aj na nasledujúci rok, tlačivá na 2% pre
zamestnancov sú zverejnené na web stránke.
Členská základňa
V roku 2018 sme mali 15 riadnych členov, 63 pridružených, pričom platnú registráciu má 57
hráčov, ale mnohí z nich už tenis nehrajú a naopak, mnoho hráčov síce ešte tenis hrá, ale
registrácia im už expirovala na konci roka 2018.
Z dôvodu zatraktívnenia tenisu vo farbách TC sme roku 2018 pokračovali v udržovaní výhody pre všetkých členov bolo hranie v „pasívnom čase“ zadarmo. V roku 2018 pokračovali ďalšie
kroky smerujúce k podpore hráčov hrajúcich za TC - systém preplácania nákladov na
individuálne turnaje + neplatenie štartovného na domácich turnajoch. V roku 2018 išlo o sumu
cca 4590 € + cca 600 € nezaplatenie štartovného. V roku 2018 sme realizovali aj podporu súťaží
družstiev – nákup klubového oblečenia v hodnote 3330 € a tiež jednorazový nákup lôpt pre
trénujúce deti hodnote 1250 €.
Rozhodcovské licencie + kapitáni
Je potrebné zabezpečiť získanie resp. obnovenie licencie rozhodcov, ktorí môžu vykonávať spolu
s M. Mokrou funkciu vrchného rozhodcu na turnajoch, ktoré organizuje TC – úloha pokračuje
pre rok 2019.
Platia zmenené podmienky na výkon funkcie kapitána družstiev .
Projekty a granty
NSK 1000 € lopty, STZ – 10 641 €
Mesto - antuka 800 €, primátor - plážový tenis 500 €.
Uchádzali sme sa aj o dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 15 000 € - schválená v roku 2017,
poskytnutá v roku 2018 – na druhú etapu rekonštrukcie sociálnej budovy.
Sponzori
V roku 2018 nás podporovali (peňažne aj produktami) spoločnosti HYZA, Kaufland, Ing. Kolbik
- TRACHEA, Ing. Klačanský, pán Livinský.
Iné ako majstrovské súťaže
Bodka a minibodka....turnaj Bleskospol, zimný open...medzinárodný YDZ cup
Úpravy areálu
Na finančne náročnejšie úlohy sme v roku 2018 nemali zdroje, snažili sme sa urobiť drobné
úpravy areálu. Vymenili sme tepelnú a UV fóliu na nafukovačke, vymenili sme časť svietidiel na
modernejšie a energeticky úspornejšie. Snažíme sa kumulovať zdroje na zásadnejšiu
rekonštrukciu celého areálu a výmenu osvetlenia v halách – tiež na túto činnosť získať dotácie a
granty.
Letná výuka
Spolu 3 turnusy výuky absolvovalo cca 10 detí (niektorí z nich však dva resp. všetky tri turnusy),
z nich len 2 pokračovali v trénovaní. Do klubu prichádzajú počas sezóny aj nové malé deti, ktoré
začínajú trénovať.

STZ
V roku 2016 sme v rebríčku klubov SR sme obsadili celkovo 15. miesto.
V roku 2017 sme v rebríčku klubov SR sme obsadili celkovo 14. miesto.
V roku 2018 sme v rebríčku klubov SR sme obsadili celkovo 17. miesto.
Podpora od STZ na rok 2018: 10 641 €.
Podpora od STZ na rok 2019: 10 687 €.
Turnaje a družstvá
V sezóne 2018 sme organizovali 16 + masters baby do 10 + masters baby do 8 + požiadali o
regionálne kolo D DC&FC – keďže nám tam nepostúpilo žiadne družstvo, nepridelili nám ho.
Na sezónu 2019 je plánovaný rovnaký objem turnajov.
Súťaž družstiev sme absolvovali veľmi dôstojne, potešili nás výkony aj výsledky.
Vzťahy s dodávateľmi médií
Našim dodávateľom elektriny aj plynu spoločnosť SLOVAKIA ENERGY.
Propagácia klubu – My Dnešok, webová stránka, nástenky
Prakticky každý úspech našich detí je zverejňovaný v regionálnej tlači, na webe a na nástenke.
Zimná sezóna
Posunuli sme termíny platieb, nepodarilo sa nám však dôsledne vybrať všetky poplatky. Prístup
sa ale zlepšuje, čo oceňujeme.
K bodu 4:
Správa o činnosti Kontrolnej a revíznej komisie TC v roku 2018 (od predchádzajúcej členskej
schôdze) nebola predložená, nakoľko členskej schôdze sa nezúčastnil žiaden z jej členov.
K bodu 5:
Správu o športovej činnosti TC v roku 2018 predniesla PaedDr. Marcela Mokrá. V hodnotiacej
správe od p. Mokrej boli vyzdvihnuté úspechy a výsledky tímov a jednotlivcov v jednotlivých
vekových kategóriách.

Deti do 8 rokov

Do klubu, na rozdiel od minulých rokov, pribudlo málo nových detí, ktoré by mali
záujem o tenis. Na druhej strane mnohí, ktorí začali hrávať skôr a ešte patria do tejto kategórie,
začali hrávať súťažne. Z dievčat sa najvýraznejšie presadila Karolína Bachanová, ktorá vyhrala
viac turnajov a vo svojom ročníku patrí medzi slovenskú špičku. Svoj veľký talent potvrdzuje už
aj na turnajoch do 10 rokov, kde dosahuje výborné výsledky aj medzi staršími deťmi. Veľmi
pekné výsledky dosiahla Daniela Humenchak, takisto vyhrala turnaj. Z chlapcov sa výraznejšie
nepresadil ani jeden, lebo ročníkovo sú ešte mladí. Avšak v tohtoročnom zimnom období už
dosiahli medailové umiestnenia. Medzi najlepších patria Kristián Adamkovič, David Slaninák a
Igor Malinka. U dievčat sa výraznejšie začínajú presadzovať Nella Mallová a Lulu Moussa. Aj
ďalšie deti už hrajú na turnajoch, ešte im však chýbajú zápasové skúsenosti – Mathias Goga, Mia
Brňová, Gwen Gerši. V súťaži družstiev, ktorá bola hraná jednokolovo, si naši najmenší počínali
suverénne a jednoznačne vyhrali. V družstve boli Karolína Bachanová, Kristiána Adamkovič,
Dávid Slaninák, Nella Mallová a Igor Malinka. Detský Mini Davis Cup a Fed Cup sa konal v

našom klube, zúčastnilo sa ho 12 dievčenských a 14 chlapčenských družstiev. Naše dievčatá v
zložení Karolína Bachanová, Nella Mallová a Lulu Moussa obsadilo výborné druhé miesto a
chlapci v zložení Kristián Adamkovič, Dávid Slaninák a Igor Malinka obsadili 9. miesto. Počas
už začatej zimnej sezóny sa uskutočnil okruh Baby Tour do 8 rokov, ktorý bol účasťou veľmi
dobre naplnený v porovnaní s inými turnajmi na Slovensku. Jeho úroveň bola veľmi dobrá.
Presadili sa aj naši hráči. Nella Mallová obsadila na prvom turnaji 3. miesto, Dávid Slaninák druhý
turnaj vyhral a Igor Malinka obsadil na treťom turnaji 3. miesto. Všetci spomínaní a ešte aj Lulu
Moussa sa prebojovali do záverečného Masters.
Veríme, že tieto úspechy budú našich najmenších motivovať v ďalšej tenisovej príprave a
objavia sa aj ďalší hráči, ktorí nášmu klubu budú robiť dobré meno.

Deti od 9 do 10 rokov

Deti v tejto kategórii zažívajú svoje prvé vážnejšie turnajové úspechy i sklamania. Výraznejšie sa
presadila Belanská Lea, ktorá patrí medzi slovenskú špičku vo svojom ročníku. V súťaži Detský
Fed Cup hosťovala v družstve TC Empire Trnava a celú súťaž vyhrala. U chlapcov sa medzi
jednotlivcami najviac darilo Martinovi Bobošíkovi. Ale aj Patrik Adamkovič a Dávid Slaninák
patrili medzi lepších hráčov. V súťaži družstiev sa chlapci v zložení Martin Bobošík, Patrik
Adamkovič, Adam Slaninák a Mateo Massi umiestnili na 2. mieste v regionálnej súťaži. Dievčatá
v zložení Yasmine Moussa, Karolína Bachanová, Sofia Bielopotocká a Viktória Laudonová
obsadili 5. miesto. V súťaži Detský Davis Cup a Fed Cup, obe chlapčenské družstvá sa
prebojovali do regionálneho finále, kde sa nepresadili a obsadili 5.-8. miesto (Bobošík, Mikuš,
Slaninák, Adamkovič, Massi). Takisto sa tejto súťaže zúčastnili 2 dievčenské družstvá, kde A
družstvo v zložení Moussa, Bachanová, Bielopotocká sa prebojovali do regionálneho finále a B
družstvo v zložení Laudonová, Klementová a Páleníková, nepostúpili. Na tohtoročnom zimnom
okruhu Baby Tour sa do záverečného Masters prebojovali u chlapcov - Bobošík, Slaninák, u
dievčat sa prebojovala priamo Karolína Bachanová a Sofia Bielopotocká.

Mladšie žiactvo

V tomto roku mladšie žiačky hrali súťaž RM II. Družstvo v zložení Christina Chovancová,
Gemma Gerši, Bursová Veronika a Struhárová Romana obsadili 6. miesto. Nina Kyseľová
hosťovala za klub TC Empire Trnava, kde sa prebojovali na M SR a obsadili 1. miesto.
Individuálne sa výrazne presadila iba Nina Kyseľová, ktorá figuruje na 2. mieste mladších žiačok
a zároveň sa stala reprezentantkou SR do 12 rokov. Má kompletnú zbierku medailí z M SR zo
súťaží jednotlivcov (zlato, striebro aj bronz) a medailové úspechy už zaznamenala aj na
medzinárodných turnajoch. Iné hráčky sa nepresadili, okrem hráčok, ktoré sú registrované pod
naším klubom, ale nie sú z Topoľčian. Bernadette Michalčíková patrí medzi najlepšie vo svojom
ročníku, má zlato zo štvorhry a zo súťaže družstiev na M SR a Diana Kaňovská patrí tiež ku
kvalitným tenistkám vo svojom ročníku. U chlapcov nehrával nikto.

Staršie žiactvo

V roku 2018 staršie žiačky hrali 1. triedu regionálnej súťaže, skončili na 3. mieste, tesne im ušiel
postup na M SR. Za družstvo štartovali: Kyseľová Nina, Kaňovská Diana, Brandisová Ema,
Michalčíková Bernadette a Félixová Saša. Družstvo B hralo RM III, kde obsadilo 7. miesto v
zložení Bachanová Kristína, Macurová Simona, Bobocká Lucia, Chudá Lea a Gerši Gemma. V
rebríčkovom postavení je najlepšia Kyseľová Nina – 14. miesto, Michalčíková 32. a Kaňovská 150. Ostatné hráčky hrávali len súťaž družstiev.
U chlapcov dvojica hráčov Ondruš Dávid a Mišenka Dodi hosťovali za družstvo AS Trenčín,
kde obsadili v RM I - 2. miesto a na M SR 8. miesto. Individuálne, i napriek tomu, že pravidelne
sa zúčastňovali turnajov, sa výraznejšie nepresadili.

Dorast

V roku 2018 štartovali v regionálnej súťaži dievčatá, keď obsadili v súťaži RM I 6. miesto v
zložení – Čanigová Lucia, Dičérová Ema, Kyseľová Nina, Marková Alžbeta, Kaňovská Sabína,
Brandisová Ema. Dorastenci v zložení Mišenka, Ondruš, Čulák a hosťujúci Čerman hrali II.
triedu a obsadili 4. miesto.
Individuálne sa medzi dorastenkami najlepšie presadila Dičérová – 55. , Kaňovská Sabína – 62. a
Lucia Čanigová - 91. miesto.
U dorastencov Anton Magdolen hosťoval v klube TK Kúpele Piešťany, s ktorým postúpil na M
SR, kde obsadil 7. miesto. Individuálne mu patrí 26. miesto.

Dospelí

Iba hráč Magdolen hral za klub TK Tlmače I. ligu, obsadili 7. miesto.

Seniori

Družstvá seniorov sa v roku 2018 výrazne nepresadili, v súťažiach družstiev štartovalo len
družstvo 55+, ktoré obsadilo 1. miesto v regionálnej súťaži a na MSR 4. miesto, keď hráči
bojovali viac s vlastnými zraneniami ako s protivníkmi. Družstvo tvorili Peter Valášik a Miroslav
Porubský. Individuálne sa výraznejšie presadili: Valášik – 55+ 18. miesto, Vestenický – 65+ 23.
miesto a Čangel 65+ 23. miesto.
Záverom teda môžeme s potešením konštatovať, že hráči nášho TC, či už v
individuálnych súťažiach alebo v súťažiach družstiev, podávajú také výkony a dosahujú naďalej
výsledky, ktoré ich právom zaraďujú medzi špičku v regióne a aj v celoslovenskej úrovni. Veľké
poďakovanie patrí vedúcim družstiev všetkých kategórií, ktorí obetovali čas a cestovali s
družstvom na zápasy – p. Kyseľ, p. Gerši, p. Ležák a za deti p. Korec a p. Bobošík.
Samozrejme aj tu máme ešte značné rezervy, keďže niektoré kategórie na tom nie sú až
tak dobre a určite sú rezervy aj v účasti našich hráčov v súťažiach jednotlivcov, veľká časť
hráčov sa individuálnych turnajov nezúčastňuje, resp. odohrá ročne len veľmi málo turnajov.
Veľký problém máme v kategórií chlapcov, kde nie sú ani hráči na to, aby odohrali súťaž
družstiev. V žiackych ročníkoch je registrovaný od 10-14 rokov len 1 hráč, čo je veľmi málo.
Rezervy vidíme aj v trénerskej práci, kde tréneri málo motivujú svojich zverencov, aby hrávali
tenis súťažne a takisto záujem rodičov o tenis ako športovú aktivitu je slabý, často krát rodičia
tento šport a pôsobenie v klube berú len ako krúžok.
Tieto, na jednej strane pozitívne a na druhej strane negatívne skutočnosti, v súčte
znamenali, že TC Topoľčany sa v hodnotení klubov, do ktorého sa započítavajú jednak výsledky
zo súťaží jednotlivcov a jednak zo súťaží družstiev, pričom sa započítavajú výsledky úplne
všetkých registrovaných hráčov daného klubu, za rok 2018 umiestnil na 17. mieste na Slovensku
(z celkového počtu 216 klubov).
Pre deti pravidelne organizujeme Minibodku za sezónou, na ktorej sa tento rok zúčastnilo
25 detí vo veku do 10 rokov. V jednotlivých kategóriách zvíťazili: do 7 rokov – Elisa Moussa, do
8 rokov Karolína Bachanová a do 10 rokov Martin Bobošík. Úspešne sme, za účasti 13 párov,
odohrali aj Bodku za sezónou vo štvorhre detí a dospelých.

Plány na rok 2019

Do súťaže družstiev prihlásime 3 družstvá
Dorastenky – 1. trieda
Staršie žiačky A – 1. trieda
Staršie žiačky B - 3. trieda
Deti do 10 rokov: 1 družstvo dievčat + 1 družstvo chlapcov
Deti do 8 rokov: 2 družstvá
Do súťaže družstiev prihlásime seniorov 55+ a 65+
Zapojenie sa do súťaží družstiev do 10 rokov – Detský Davis Cup a Fed Cup
Detský MiniDavis Cup a Fed Cup

Organizácia 13 oficiálnych halových turnajov (Baby Tour 1-3 do 10 rokov, Baby Tour 1-3 do 8
rokov, Halové M ZsTZ dorasteniek, turnaje B – mladšie žiačky, turnaje C -starší žiaci, staršie
žiačky, mladší žiaci, dorastenci, dorastenky) a 2 neoficiálne turnaje (Masters Baby Tour do 10
rokov, Masters Baby Tour do 8 rokov). V letnej sezóne budeme organizovať turnaje C – staršie
žiactvo, mladšie žiactvo, turnaj detí do 10 rokov a turnaj detí do 8 rokov. Detský MiniDavis Cup
a MiniFed Cup.
Organizácia jarnej a letnej výuky pre najmenšie deti.
K bodu 6:
Prezident TC JUDr. Milan Kyseľ informoval o cieľoch TC na rok 2019:
1. Udržanie základne výkonnostného tenisu
kroky pre zatraktívnenie hrania tenisu v klubových farbách - preplácanie nákladov, nákup
lôpt, nákup pomôcok, kondičné tréningy – priestor pre nápady rodičov. Je potrebné
vyzvať všetkých, aby sa snažili hrať závodný tenis. Od výkonov a výsledkov každého
jednotlivca v klube závisí umiestnenie klubu v rebríčku klubov SR, ktoré je podkladom na
pridelenie finančných prostriedkov.
2. Prihlásiť sa do súťaží družstiev a dôstojne ich absolvovať
3. Termínovník platieb: členské do 31.03.2018, platby zo kurty do konca apríla, na
zostavovaní rozvrhov sa už pracuje
4. Kroky smerujúce k zapojeniu trénerov do diania v klube – účasť na zabezpečovaní
turnajov, súťaží družstiev, klubových akcií
5. Príprava a realizácia výuky detí v roku 2019 a ich udržania v klube vrátane
zapojenia rodičov „nových detí“ do diania v klube
6. Získavanie grantov a sponzorov – úloha pre všetkých členov/nečlenov. Aktuálne nám
bol schválený grant od mesta na pomôcky, podali sme grant na VUC na lopty. Mesto
tvorí novú koncepciu podpory športu od 2. polroka 2019, mali by sme sa do nej dostať,
podali sme projekty na Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR.
7. Propagácia tenisu a TC (My-Dnešok, webová stránka, nástenky), stretnutia
s predstaviteľmi mesta.
8. Príprava realizácie opráv areálu
opravu/rekonštrukciu oboch hál.

ako

takého,

kumulovanie

zdrojov

na

9. Brigády vo vlastnej réžii, oprava kúrenia v pevnej hale.
10. Správcovia
11. Rozhodcovské licencie a kapitáni družstiev
Je potrebné zabezpečiť získanie resp. obnovenie licencie rozhodcov, ktorí môžu
vykonávať spolu s M. Mokrou funkciu vrchného rozhodcu na turnajoch, ktoré organizuje
TC.

K bodu 7:
Prezident TC JUDr. Milan Kyseľ informoval o úlohách, ktoré boli Výboru TC uložené na
ostatnej členskej schôdzi:
-

Iniciovať, v spolupráci s Martinom Ležákom, stretnutie s rodičmi a Natáliou 14.3.2018
o 18.30 hod. v TC Topoľčany – SPLNENÉ

-

Preveriť možné alternatívy prispievania trénerom na kondičný rozsah tréningových
jednotiek – návrh odovzdá výboru TC zástupca trénerov (Martin Ležák) po stretnutí
trénerov dňa 13.3.2018. Doriešenie - na rozhodnutí výboru podľa reálnych finančných
možností TC – SPLNENÉ. Z finančných dôvodov klub na kondičky neprispieval.

-

do 31.3.2018 osloviť úrad práce ohľadom náboru správcov - SPLNENÉ

K bodu 8:
Členská schôdza TC Topoľčany jednohlasne prijala nasledovné uznesenia:
A) berie na vedomie
- Správu Výboru TC o činnosti TC v uplynulom roku 2018
- Správu o športových činnosti a výsledkoch TC v roku 2018
- Informáciu o cieľoch TC na rok 2019
B) ukladá Výboru TC

zabezpečiť všetky potrebné podmienky pre absolvovanie sezóny
v roku 2019.

K bodu 9:
JUDr. Milan Kyseľ sa všetkým prítomným poďakoval za účasť a rokovanie riadnej členskej
schôdze TC o 19:15 hod. ukončil.

___________________________
JUDr. Milan Kyseľ, predsedajúci

______________________________
Ing. Vladimír Tarina, zapisovateľ

