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 Kontrola finančného hospodárenia SsTZ a dodržiavanie efektívnosti 
a adresnosti vynaloženia finančných prostriedkov za rok 2017: 
 
 

 Kontrolu som vykonal v utorok 15.3.2016 za prítomnosti sekretára Dagmar 
Regendovej a hospodárenie som konzultoval ešte s Milanom Kulichom.  
 Bola mi predložené Správa o hospodárení zo rok 2017 a účtovne doklady.  
 

Prímy za minulý rok:  
 

 Dotácia zo STZ (št. zdroje)  

 Príspevok na RTZ, príspevok na šport. ml., MR 
    Spolu  15.737,- Eur a  

 Podiel z registrácie, podiel z termínovej listiny 
     Spolu     2.857,- Eur 

Dotácie zo STZ je potom spolu   18.594,- Eur 
 Ostatné prímy SsTZ             7.697,- Eur 
 Celkové prímy boli                  26.291,87 Eur 
 

Výdavky za minulý rok: 
 Spolu              22.772,61 Eur 
SsTZ za rok 2017 hospodáril s prebytkom 3.519,26 Eur 
 

 Z účtovných dokladov som dostal k nahliadnutiu Peňažný denník 
a skontroloval som doklady ohľadom školenia kapitánov v Žiline, Banskej Bystrici 
školenia trénerov a rozhodcov vo Zvolene. Tak isto aj sústredenia hráčov regiónu, 
v Lieskovci. Nenašiel som ani v jednom prípade nezrovnalosti. Doklady ktoré 
chýbali minulé roky zo sústredenia hráčov mi neboli predložené do dnes. 
 

 Snažil som sa zistiť všetky výdavky, ktoré kluby regiónu uhradili na 
poplatkoch za minulý rok STZ. Aj napriek tomu, že som ich opakovane žiadal, 
nedostal som všetky. Jedná sa o kolektívnu registráciu, pokuty, prestupy, 
hosťovanie, manipulačné poplatky, trénerské rozhodcovské licencie, poplatky 
kapitánov, funkcionárov a iné poplatky. 
 Neviem preto presne určiť rozdiel o koľko sú tieto „poplatky“ väčšie ako 
dotácie zo STZ. Že tento rozdiel existuje je evidentné. 
    

 Na tento spôsob financovania som upozornil už minulý rok, ale nenašiel som 
žiadne informácie, že by sa tým VvSsTZ v minulom roku zaoberal. 
  
  
 Stanovisko k dodržiavaniu Stanov a ďalších platných noriem: 
   
 Zlepšilo sa pozývanie kontrolóra SsTZ na zasadnutie VvSsTZ, ktoré som 
dostával emailom. Zápisnice sa zverejňovali na internete, rovnako aj prezenčné 
listiny. Behom minulého roku boli vydané 2 spravodaje, ktoré sú zverejnené tak 
isto na internete. 
   
 V správa o činnosti za minulý rok ma necelých 7 strán. Až na poslednej 
strane v 7 bodoch sa popisuje činnosť VvSsTZ. 
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 Podobne ako minulý rok sa tu nedozvieme, ako VvSsTZ plnil úlohy a ciele z 
„Koncepcie rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2015-2018“.  
 Ako minulý rok ani teraz sme sa nedozvedeli ako sme dopadli pri podpore 
projektu „Tenis do škôl“, či sa nám podarilo umožniť čiastočnej prípravy najlepších 
v NTC a ako sa nám podarilo začleniť rekreačných hráčov do členskej základne. 
 A nedozvedeli sme sa ani či sa nám podarilo zostaviť reprezentačné družstvá 
regiónu. 
 Takže ako sa podarilo splniť úlohy z „Koncepcie rozvoja tenisu v Ss regióne 
na roky 2015-2018“ posúďte sami. 
  
 
 Odporúčam: 
 
 Prijať úlohu pre Vv SsTZ aby finančné toky smerom z regiónu na  STZ 
sledoval, pravidelne vyhodnocoval a zverejňoval vo svojich výročných správach. 
 Znova, aby sa Vv SsTZ spracoval „projekt financovania SsTz“ a predložil na 
ďalšej konferencii, keď by sa všetky poplatky (prijmi z registrácie, poplatky za 
turnaje, poplatky za hosťovanie a prestupy) platili priamo na SsTZ. 
 Alebo ak sa majú ďalej platiť na STZ, tak razantne zvýšiť dnešných % 
z týchto poplatkov, ktoré sa vracajú na SsTZ.  
 Podmienky fungovania tenisových klubov v jednotlivých regiónov sa veľmi 
líšia, Vv SsTZ by sa mal snažiť navrhnúť také spôsob súťaži, ktorý ba toto 
zohľadňoval (napríklad súťaž regionálnych družstiev na MS). 
 Vypracovať víziu rozvoja tenisu v našom regióne a na to nadväzujúcu 
„Koncepciu rozvoja tenisu regiónu na najbližšie 4 ročné obdobie“.  
 V každej správy o činnosti Vv SsTZ uvádzať plnenie úloh z prijatej 
„Koncepcie rozvoja tenisu Ss regiónu“. 
 Informovať na každej konferencii o činnosti našich zástupcov vo VV STZ 
a Rady STZ. 
 Uvažovať o zásadnom posilnení sekretariátu SsTZ, je evidentné, že robiť 
túto prácu „popri zamestnaní“ je veľmi problematické až nemožné. 
 Zabezpečiť projektor na všetky zasadnutia Vv a konferencie SsTZ. 
  
  
 
 
Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa: 21.3.2018                    ..................................... 
                 Ing. Peter Beňadik, Kontrolór SsTZ 

 
 
 
 


