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

Tenis Bufet v areáli klubu TC
17.07.2020, od 17.00 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 2019
6. Informácia o cieľoch TC v roku 2020
7. Voľba členov Výboru TC a Kontrolnej a revíznej komisie TC
8. Diskusia
9. Prijatie uznesení
10. 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 v zmysle stanov sa riadna členská schôdza mala uskutočniť do 31.03.2020, avšak
z dôvodu korona krízy nebolo možné je uskutočniť. Z 14 riadnych členov TC je prítomných
resp. zastúpených 10, 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,
navrhol za zapisovateľa Ing. Vladimíra Tarinu.
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 2019:
Od poslednej členskej schôdze sa uskutočnili 2 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 2018
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 €, v roku 2019 sme obdržali
sumu 5166,59 €. Keďže ide o sumu nad 3320 €, musíme sme mali použiť do 31.12.2020 a potom
do 31.05.2021 v Obchodnom vestníku zverejniť špecifikáciu uvedeného použitia. Klub
zabezpečil registráciu na prijímateľa 2% aj na nasledujúci rok, tlačivá na 2% pre zamestnancov sú
zverejnené na web stránke.
Členská základňa
V roku 2019 sme mali 15 riadnych členov, 58 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 2019. Z dôvodu zatraktívnenia tenisu vo farbách TC
sme roku 2019 pokračovali v udržovaní výhody - pre všetkých členov bolo hranie v „pasívnom
čase“ zadarmo. V roku 2019 sme z finančných dôvodov (nákup svietidiel do pevnej aj
nafukovacej haly v cene viac ako 8000 eur) sme obmedzili systém preplácania nákladov na
individuálne turnaje + neplatenie štartovného na domácich turnajoch. V roku 2019 sme však, aj
napriek obmedzeniu, preplatili sumu cca 1880 €. V roku 2019 sme realizovali 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 2020.
Platia zmenené podmienky na výkon funkcie kapitána družstiev .
Projekty a granty
NSK 1000 € lopty, STZ – 11 353 €
Mesto – granty: pomôcky 1000 €, antuka 1000 €, dotácia 5000 €.
Uchádzali sme sa aj o dotáciu od Úradu vlády SR a Ministerstva financií SR.
Sponzori
V roku 2019 nás podporovali (peňažne aj produktami) spoločnosti HYZA, Ing. Kolbik TRACHEA, Ing. Klačanský, pán Livinský.
Iné ako majstrovské súťaže
Bodka a minibodka....turnaj Bleskospol, zimný ŠTEFANSKÝ open
Úpravy areálu
Na finančne náročnejšie úlohy sme v roku 2019 nemali zdroje, snažili sme sa urobiť drobné
úpravy areálu. Aj tak sa nám ale podarilo vymeniť časť svietidiel v pevnej aj v nafukovacej hale
na modernejšie a energeticky úspornejšie, stálo nás to takmer 8 000 €.
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.
V roku 2019 sme v rebríčku klubov SR sme obsadili celkovo 16. miesto.
Podpora od STZ na rok 2018: 10 641 €.
Podpora od STZ na rok 2019: 11 353 €.
Podpora od STZ na rok 2020: 8 539 € - lebo zatiaľ vyhráva počet detí....
Turnaje a družstvá
V sezóne 2019 sme organizovali 13 + masters baby do 10 + masters baby do 8 + regionálne kolo
D DC&FC do 10 rokov.
Na sezónu 2020 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 2019 (od predchádzajúcej členskej
schôdze) bola predložená jej predsedom Mgr. Martinom Ležákom, ktorý skonštatoval, že stále sú
rezervy v komunikácii medzi výborom a KRK.
K bodu 5:
Správu o športovej činnosti TC v roku 2019 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 pribudlo málo nových detí, ktoré by mali záujem o tenis. Na druhej strane patrili
naši najmenší medzi najlepších v súťažiach. Z dievčat sa najvýraznejšie presadila Aaliyah Moussa,
ktorá síce nevyhrala žiadny turnaj, ale pravidelne sa dostávala minimálne do semifinále a vo
svojom ročníku patrí medzi slovenskú špičku. Pekne umiestnenia dosiahla aj Nelka Mallová a
Lenka Semanišinová. Mia Brňová a Gwen Gerši získavali skúsenosti. Z chlapcov sa výraznejšie
presadzovali Kristián Adamkovič, David Slaninák a Igor Malinka.
V súťaži družstiev, ktorá bola hraná dvojkolovo, si obe naše družstvá najmenších počínali
suverénne a jednoznačne vyhrali skupinu a následne v finálovom kole skončili na 1 a 2. mieste. V
družstve A boli Kristián Adamkovič, Dávid Slaninák, Nela Mallová a Mathias Goga a Gwen
Gerši. Družstvo B tvorili Igor Malinka, Aaliyah Moussa, Lenka Semanišinová a Mia Brňová.

Detský Mini Davis Cup a Fed Cup sa konal v našom klube, zúčastnilo sa ho 12 dievčenských a 12
chlapčenských družstiev. Naše dievčatá v zložení Nela Mallová, Aaliyah Moussa a Gwen Gerši
obsadilo výborné druhé miesto, družstvo B Mia Brňová a Lenka Semanišinová obsadilo 8. miesto
a chlapci v zložení Kristián Adamkovič, Dávid Slaninák a Mathias Goga obsadili 2. miesto. Počas
už začatej zimnej sezóny sa uskutočnil okruh Baby Tour do 8 rokov, ktorý bol účasťou slabo
naplnený, ale veľmi kvalitnými hráčmi. Presadili sa aj naši hráči Dávid Slaninák a Igor Malinka
u chlapcov, Mia Brňová u dievčat.
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. Svoj
veľký talent potvrdzovala počas celej sezóny Karolína Bachanová, ktorá pravidelne sa
umiestňovala na popredných miestach a niekoľko turnajov aj vyhrala. Ku koncu sezóny sa už
začala presadzovať aj Daniela Humenchak. V súťaži Detský Fed Cup hosťovala Karolína
Bachanová v družstve HSC Piešťany, ktoré celú súťaž vyhralo. U chlapcov sa medzi
jednotlivcami najviac darilo Martinovi Bobošíkovi. V súťaži družstiev sa chlapci v zložení Martin
Bobošík, Mateo Massi, Kristián Adamkovič, Dávid Slaninák a Jakub Prachár umiestnili na 2.
mieste v regionálnej súťaži. Dievčatá v zložení Nela Páleníková, Sofia Bielopotocká, Viktória
Laudonová, Lenka Semanišinová a Nela Mallová obsadili 2. miesto. V súťaži Detský Davis Cup
a Fed Cup, 2 chlapčenské družstvá sa prebojovali do regionálneho finále, kde A družstvo vyhralo
a B družstvo sa nepresadilo a obsadilo 5.-8.miesto (A družstvo - Bobošík, Varinský, Frič –
hosťujúci hráči, B družstvo – Klačanský, Massi, Bančák, C družstvo Adamkovič K., Slaninák D.)
Chlapčenské A družstvo v celoslovenskom finále tejto súťaže v NTC obsadilo výborné 3. miesto,
čo je v kategórii chlapcov pre náš klub historickým výsledkom. Základného kola sa zúčastnilo 1
dievčenské družstvo v zložení Laudonová, Bielopotocká a Páleníková – ďalej nepostúpili. Na
tohtoročnom zimnom okruhu Baby Tour sa suverénne presadzovala Karolína Bachanová, ale aj
Daniela Humenchak a Aaliyah Moussa.
Mladšie žiactvo
V tomto roku mladšie žiačky nehrali súťaž družstiev. Naša najlepšia Lea Belanská
hosťovala za družstvo TC Empire Trnava B. V súťažiach jednotlivcov patrila medzi najlepšie a
skončila na 5. mieste v celoštátnom rebríčku. Vynikajúci formu si stále udržuje a momentálne
figuruje na 1. mieste v predbežnom rebríčku mladších žiačok.
Ďalšia hráčka Yasmin Moussa dlho bojovala so zraneniami a preto sa výraznejšie nepresadila.
Z chlapcov nehral nikto súťažne.
Staršie žiactvo
V roku 2019 staršie žiačky vyhrali 1. triedu regionálnej súťaže a na MSR skončili na 5.
mieste. Za družstvo štartovali: Kyseľová Nina, Kaňovská Diana, Darina Ivaničová, Michalčíková
Bernadette a Lea Belanská. V rebríčkovom postavení je najlepšia Kyseľová Nina – 2. miesto,
Michalčíková 3., Kaňovská 39. miesto, Belanská 68. miesto.
U chlapcov nehrával nikto.
Dorast
V roku 2019 štartovali v regionálnej súťaži dievčatá, keď obsadili v súťaži RM I 3. miesto v
zložení – Ema Dičérová, Kyseľová Nina, Marková Alžbeta, Kaňovská Sabína, Janigová Petra.
Dorastenci nehrali. Všetci aktívni dorastenci hosťovali v iných kluboch.

Individuálne sa medzi dorastenkami najlepšie presadila Dičérová – 81, Kaňovská Sabína –
62. a Kyseľová Nina - 78.miesto
U dorastencov Anton Magdolen hosťoval v klube TK Nová Dubnica, s ktorým sa prebojoval na
M SR, kde obsadil 5.miesto. Individuálne mu patrí 18. miesto, Ondruš Dávid - 128.
Dospelí
Iba hráč Magdolen hral za klub TK Tlmače II.ligu.
Seniori
Družstvá seniorov sa v roku 2019 výrazne nepresadili, v súťažiach družstiev štartovalo
družstvo 55+, ktoré obsadilo 1. miesto v regionálnej súťaži a na M SR 4. miesto. Družstvo tvorili
Peter Valášik, Peter Kolbík a Ondrej Hatala. Podobne na tom boli aj seniori 65+, ktorý po výhre
v regionálnom kole na M SR obsadili 4. miesto (Miroslav Porubský, Igor Vestenický)
Individuálne sa výraznejšie presadili: Kolbík - 9. miesto, Valášik - 10. miesto, Vestenický – 65+
10. miesto a Porubský - 16. 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. Páleníková, p. Slanináková, p. Semanišin, p. Malinka.
Samozrejme aj tu máme ešte značné rezervy, keďže niektoré kategórie nie sú vôbec
obsadené. Po dobrých výsledkoch našich chlapcov konečne budeme môcť postaviť v tomto
roku aj mladších žiakov. Veľký potenciál vkladáme do Detského Fed Cupu, kde by naše
dievčence mali patriť medzi najlepšie družstvá. Mnoho detí nemá záujem o súťažný tenis 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 2019 umiestnil na 16. mieste na Slovensku
(z celkového počtu 169 hodnotených 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 – Kazemi Lea, do 8
rokov Dávid Slaninák a do 10 rokov Karolína Bachanová. Úspešne sme, za účasti 14 párov,
odohrali aj Bodku za sezónou vo štvorhre detí a dospelých.
Plány na rok 2020
Do súťaže družstiev 4 družstvá

Mladší žiaci - 2.trieda
Mladšie žiačky - 2.trieda
Dorastenky - 1. trieda
Staršie žiačky - 1. trieda

Deti do 10 rokov: 1 družstvo dievčat + 1družstvo chlapcov
Deti do 8 rokov : 1 družstvo
Do súťaže družstiev seniorov 55+ a 65+

Tieto plány zhatila koronakríza, súťaže družstiev boli zrušené.
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 C - mladšie žiačky,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, 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 2020:
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 – bude úlohou v roku
2021
3. Termínovník platieb: členské aj platby zo kurty do konca mája
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 2020 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 výuku, podali sme grant na VUC na lopty. Mesto
vytvorilo aktualizovanú novú koncepciu podpory športu, sme v nej, 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

9. Brigády vo vlastnej réžii.
10. Správcovia
11. Rozhodcovské licencie a kapitáni družstiev

takého,

kumulovanie

zdrojov

na

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 navrhol zvoliť nasledovných členov orgánov klubu na
štvorročné funkčné obdobie:
výbor: Milan Kyseľ, Vladimír Tarina, Marcela Mokrá, Dušan Páleník, Roman
Chudoba,
kontrolná a revízna komisia: Pavol Bobošík, Juraj Belanský, Igor Malinka.
K bodu 8:
Pani Malinková – otvorila otázku ohľadom podpory a ocenenia úspešných hráčov klubu - ako
motivácia pre hráčov, výbor bude ohľadom formy ocenenia diskutovať na spoločnom stretnutí.
Pán Ležák - preplácanie nákladov za výsledky na turnajoch.
Pán Kyseľ - koncepcia refundácie bola stanovená na 1 rok, všetko závisí od skutočných príjmov
klubu, klub sa chce podieľať na podpore aj touto formou. Podľa hospodárenia na konci roka
2020, bude prerokované na výbore.
Pán Ležák – bod do diskusie – hospodárenie klubu na princípe rozpočtu.
Pán Tarina - nie je možné do úplných detailov, nakoľko na začiatku sezóny vie klub odhadnúť
len cca 50% príjmov.
Pani Belanská – príspevok STZ za výsledky určené na hráča.
Pán Kyseľ – STZ posiela balík peňazí, nie je definované že ide o príspevok za výsledky toho či
onoho hráča. Na základe klubovej evidencie ale vieme presne tieto financie roztriediť a danému
hráčovi prideliť – napr. refundácia poplatkov za halu.
Pán Humenchak – poplatky za štartovné na domácich turnajoch.
Pán Kyseľ – systém „domáci hráči zadarmo“ bol schválený iba na jeden rok ako motivácia
a podpora domácich hráčov na turnajoch, neosvedčil sa (nemali sme zdroje) a preto sa v ňom
nepokračuje, domáci hráči platia stanovené štartovné.
Pán Humenchak – 1,-€ poplatky za využívanie kurtov pre členov v komerčných časoch.
Pán Kysel – pokiaľ je kurt neobsadený, môže ho správca prenajať za 1€ členovi. Ak však príde
komercia, musí člen opustiť kurt, alebo doplatiť komerčnú cenu.
Pán Humenchak – prideľovanie turnajov pre deti do10 rokov, prečo klub nežiada viac turnajov.
Pani Mokrá – klub žiada omnoho viac turnajov ako v skutočnosti dostaneme, so zimnými
turnajmi nie je problém, s letnými však problém je. Bohužiaľ, nie je v kompetencie ani
možnostiach klubu ovplyvniť aktuálny systém prideľovania letných turnajov na STZ. Turnaje sú
prideľované proporčne do 4 regiónov (BA, západ, stred, východ), ale práve na západe je najviac
klubov, ktoré chcú organizovať turnaje.

K bodu 9:
Členská schôdza TC Topoľčany jednohlasne prijala nasledovné uznesenia:
A) berie na vedomie
- Správu Výboru TC o činnosti TC v roku 2019
- Správu Kontrolnej a revíznej komisie TC o činnosti v roku 2019
- Správu o športovej činnosti a výsledkoch TC v roku 2019
- Informáciu o cieľoch TC na rok 2020
B) volí nasledovných členov orgánov klubu na štvorročné funkčné obdobie:
výbor: Milan Kyseľ, Vladimír Tarina, Marcela Mokrá, Dušan Páleník, Roman
Chudoba,
kontrolná a revízna komisia: Pavol Bobošík, Juraj Belanský, Igor Malinka.
C) ukladá Výboru TC

- zabezpečenia poplatky za hranie členov klubu za 1,- € aj v čase
po 17.00 hod.,
- nastaviť pravidlá výberu poplatkov za halovú sezónu tak, aby do
15.10.2020 boli vybraté všetky poplatky, prípadné splátkové
kalendáre písomne dohodne prezident klubu, inak členovi nebude
umožnené trénovať v hale,
- zvolať členskú schôdzu pred zimnou sezónou (september 2020)
s cieľom oboznámiť členov s podmienkami na zimnú sezónu
a vyjadriť názor členov na priority použitia finančných
prostriedkov klubu.

K bodu 10:
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

