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Schválené predpisy :1) Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku 
tenisovým klubom od tenisovej sezóny 2020 a 2) Kritériá na zaradenie 

športovcov do juniorskej a žiackej reprezentácie a talentovanej mládeže  
od tenisovej sezóny 2020.

Predbežný výpočet na 2020, možnosť pripomienkovania 
zverejnených údajov za kluby aj jednotlivcov do 18.11.2019

Financovanie klubov a hráčov         
na sezónu 2020

zverejnených údajov za kluby aj jednotlivcov do 18.11.2019



Kvantitatívne kritériá (kvantita jednotlivcov).

Nárok na finančný príspevok v časti 1. Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby 
bez určenia minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 ZoŠ).
podiel z PUŠ2020 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2020 
zozdrojov MŠVVaŠ pre STZ, rozdelený na tenisové kluby alikvótne na základe počtu 
aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu 
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aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu 
(2019)  zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.   
Počet akt.športovcov k 30.9.2019 : 2976 (nárast o 37,4% za 3 roky) , odhadovaná 
suma cca 220€ na 1 akt.športovca v r.2020
Za účasť na súťaži je považovaný štart :
a) v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom 
turnaji zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet 
odohratých kôl. 
b) v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom 
športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed
Cup).
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Kvalitatívne kritéria :
Kvalita jednotlivcov :                         100.000€
Kvalita družstiev : 100.000€
(Rovnaké kritéria a sumy rozdelenia ako v r. 2017 - 2019)

Nárok na finančný príspevok na r. 2020 : kluby, ktoré súčasne 
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Nárok na finančný príspevok na r. 2020 : kluby, ktoré súčasne 
spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :

• minimálne 20 registrovaných hráčov v kategóriách : 
registrované deti do 10 rokov, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci 
v rebríčku a dorast v rebríčku.

• minimálne 4 družstvá s účasťou v súťažiach v kategóriách : deti 
do 10 rokov a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast)  - iba tie 
súťaže, kde sa hrajú podľa rozpisu 4 dvojhry.
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Koeficient stability : 
príspevok pre klub za kvalitu na rok 2020 = 
70% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov za rok 2019 

+ 30% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov za 
predchádzajúci rok 2018. 
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predchádzajúci rok 2018. 
(Ak klub nemá nárok na príspevok na základe výsledkov za rok 

2019, jeho výsledný finančný príspevok je nulový.)
Podiel, pripadajúci na kluby, ktoré nespĺňajú minimálne 

podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa v ďalšom 
prepočte alikvótne prerozdelí medzi tie kluby, ktoré túto 
podmienku spĺňajú, aby sa rozdelil celý objem finančných 
prostriedkov medzi kluby.



Parametre výpočtu príspevku za kvalitu :
1) počet registrovaných hráčov v systéme eTenis.sk ku dňu 

30.09.2018 a 30.09.2019.
2) počet tenisových družstiev štartujúcich v tenisovej  sezóne r.2018 

a 2019.
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a 2019.
3) výsledky celoslovenských súťaží družstiev v sezóne 2018 a 2019.
4) celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2018 a 2019.
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rozdelenie sumy medzi 
vekové kategórie podiel v % Suma v €

mladší žiaci 10,00% 10 000
mladšie žiačky 10,00% 10 000mladšie žiačky 10,00% 10 000
starší žiaci 10,00% 10 000
staršie žiačky 10,00% 10 000
dorastenci 15,00% 15 000
dorastenky 15,00% 15 000
muži 15,00% 15 000
ženy 15,00% 15 000
Spolu 100,00% 100 000
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Rozdelenie príspevku v rámci vekovej kategórie

umiestenie 
hráča v 
rebríčku

podiel v % z 
príspevku

mladší a starší žiaci 
a žiačky

dorast a dospelí

1 20,00% 2 000 3 000
2 16,00% 1 600 2 4002 16,00% 1 600 2 400
3 12,80% 1 280 1 920
4 9,60% 960 1 440
5 8,00% 800 1 200
6 7,20% 720 1 080
7 6,40% 640 960
8 5,60% 560 840
9 4,80% 480 720

10 4,00% 400 600
11 3,20% 320 480
12 2,40% 240 360

spolu 100,00% 10 000 15 000
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Rozdelenie príspevku podľa pôsobenia hráča v kluboch

1. rok 2019 25,00%

2. rok 2018 25,00%

3. rok 2017 25,00%

4. rok 2016 25,00%

spolu 100,00%
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rozdelenie sumy medzi vekové 
kategórie podiel v % suma
muži 25,00% 25 000
ženy 25,00% 25 000
dorastenci 11,00% 11 000dorastenci 11,00% 11 000
dorastenky 11,00% 11 000
starší žiaci 8,00% 8 000
staršie žiačky 8,00% 8 000
mladší žiaci 6,00% 6 000
mladšie žiačky 6,00% 6 000
Spolu 100,00% 100 000
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umiestenie 
družstva v súťaži

podiel v %
ml.žiaci,   
ml.žiačky

st.žiaci, 
st.žiačky

dorastenci, 
dorastenky

1 20,00% 1 200 1600 2200
2 16,00% 960 1280 1760
3 12,80% 768 1024 1408
4 9,60% 576 768 10564 9,60% 576 768 1056
5 8,00% 480 640 880
6 7,20% 432 576 792
7 6,40% 384 512 704
8 5,60% 336 448 616

9 - 3.m.v regióne 3,60% 216 288 396
10 - 3.m.v regióne 3,60% 216 288 396
11 - 3.m.v regióne 3,60% 216 288 396
12 - 3.m.v regióne 3,60% 216 288 396

Spolu 100,00% 6 000 8 000 11 000
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umiestenie 
družstva v súťaži

podiel v %
muži,                                  
ženy

1 30,00% 7 500 
2 22,00% 5 500 2 22,00% 5 500 
3 16,00% 4 000 
4 12,00% 3 000 
5 8,00% 2 000 
6 6,00% 1 500 
7 4,00% 1 000 
8 2,00% 500 

spolu 100,00% 25 000 
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Porovnanie financovania klubov 
v období 2016-2020*

2020* - odhad



Financovanie jednotlivcov na 
sezóny  2017-2020

Počet podporovaných hráčov a ročná výška podpory

• 12 roční 10 chlapcov a 10 dievčat á 2 000 €
• 13 roční 10 chlapcov a 10 dievčat á 2 000 €
• 14 roční 10 chlapcov a 10 dievčat   á 2 000 €
• 15 roční 10 chlapcov a 10 dievčat á 3 000 €
• 16 roční 8 chlapcov a 8 dievčat   á 3 000 €• 16 roční 8 chlapcov a 8 dievčat   á 3 000 €
• 17 roční 8 chlapcov a 8 dievčat   á 4 000 €
• 18 roční 8 chlapcov a 8 dievčat   á 4 000 €
• 19 roční 5 chlapcov a 5 dievčat á 5 000 €
• 20 roční 5 chlapcov a 5 dievčat á 5 000 €

Maximálny počet podporených hráčov je 148 a maximálna teoretická celková výška 
príspevku je 456.000€. Predpokladaná podpora cca 100 hráčov pri celkovom 
objeme finančných príspevkov cca 300.000€ ročne. 

Podporení jednotlivci sú zaradení do zoznamu talentovaných športovcov.



Porovnanie financovania jednotlivcov 
v období 2016 – 2020*
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Vybrané údaje z dotazníkového 
prieskumu v r.2019

Ročný rozpočet klubu v r.2019 a % podiel príspevku od STZ
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Osoby s príslušnosťou k tenisovým klubom STZ 2018
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Pôsobenie trénerov v kluboch STZ

Spolu : 461 trénerov 
Licencie STZ k 20.3.2019 : 306 
trénerov 
Tréneri bez platnej licencie: 
155 trénerov (34%) !!
Nová zmluvná podmienka: Nová zmluvná podmienka: 
Klub sa zaviaže, že v ňom budú 
trénovať iba tréneri s 
platnou licenciou STZ a je 
povinný celoročne vhodným 
spôsobom  v priestoroch klubu 
a na internetovej stránke klubu 
zverejniť zoznam licenčných 
trénerov,  ktorí v klube pôsobia. 
Za porušenie tejto povinnosti 
môže STZ krátiť finančný 
príspevok klubu o 10% za 
každého nelicencovaného 
trénera.



Vybrané údaje z dotazníkového 
prieskumu v r.2019

Počet tenisových kurtov

Spolu 813 kurtov Spolu 230 kurtov




