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 Táto funkcia bola na SsTZ schválená 26.3.2011. Súčasne bol schválený 
dodatok k stanovám č. 1, ktorý definuje povinnosti revízora. 
 V bode 4. sa píše, že revízor najmä: 
a) kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami SsTZ a posudzuje ich 
 efektívne využívanie v súlade so zámermi a úlohami SsTZ, 
b) podáva stanoviská k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti vynaložených 
 finančných prostriedkov, 
c) podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov a ďalších platných noriem 
d) vykonáva kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek riadiacich 
 orgánov SsTZ. 
 

 Kontrola finančného hospodárenia SsTZ a dodržiavanie efektívnosti 
a adresnosti vynaloženia finančných prostriedkov za rok 2015: 
 

 Kontrolu som vykonal v utorok 8.3.2015 za prítomnosti člena VV Milana 
Kulicha a sekretára Dagmar Regendovej. 
 Bola mi predložená Správa o hospodárení zo rok 2015. V položke príjmy je 
najväčšia položka „Dotácie zo STZ“ čo je 15.539,25 Eur. Zaujímalo ma na základe 
čoho sa uvedená dotácia vypláca.  
 

 Vysvetlenie, ktoré som dostal: 
    –    každý ¼ rok príspevok od STZ na región vo výške 1.750,- Eur  

- a 10% z poplatkov za 

 registrácie 

 zaradenie turnajov do termínovej listiny  

 hosťovanie 

 prestupy 
 

 Po kontaktovaní pána Michala Sihelníka zo STZ vysvitlo, že podiely 
z poplatkov sa vyplácajú od roku 2004 a z termínovej listiny od roku 2010. Na 
základe akého rozhodnutia, kto tak urobil a kedy, som sa nedozvedel. (Keď nájde 
zápisnice tam ich pošle (stanovisko 8.3.2015) – zatiaľ som ich nedostal). 
 Dostal som ale počty registrovaných hráčov podľa regiónov a príjmy 
z registrácií, poplatkov z termínovej listiny, podiely a príspevky za rok 2015. 
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 Z uvedeného vyplýva, že z poplatkov za  

- hosťovanie  
- a prestupy – nedostáva SsTZ žiadne peniaze 

 

 Nedokážem posúdiť či je to v súlade s prijatými zásadami, pretože som tieto 
zásady nedokázal zatiaľ získať. 
 Je ale evidentné, že sa týmto problémom zatiaľ nikto na SsTZ nezaoberal. 
 

 
  

 Takže príjmy od STZ tvoria cca 50% z príjmov ktoré uhradili členovia SsTZ 
priamo na STZ a to tu nie sú uvedené ešte príjmy za hosťovanie a prestupy od 
členov SsTZ. 
 Iste mohli by sme tu hovoriť ešte o tom, že v minulom roku išli peniaze za 
registrácie detí zo STZ priamo na kluby. Áno, je to tak, ale ak si porovnáme pomer 
financií, ktoré kluby posielali na SsTZ a STZ a ktoré dostali späť, tak to tiež 
nevyzerá pre kluby ideálne.  
 (Príklad z nášho malého klubu: Benet LTC Bytča – všetky poplatky na SsTZ 
a STZ činili za rok 2015 ... 394,- Eur. „Dotácie“, ktoré klub za to isté obdobie 
dostal od STZ boli oproti tomu 190,- Eur).  
 Ktorým smerom „tečú“ peniaze je evidentné a myslím, že tu je veľký 
priestor na to aby sa  v tejto oblasti VV SsTZ realizoval, nie len na prospech 
regiónu, ale i jednotlivých klubov.  
  
 Zaujímavou položkou príjmu je 1.980,25 Eur, ktoré SsTZ zaslala STZ na 
základe toho, že páni Kulich a Sloboda sa vzdali svojich cestovných náhrad (diéty, 
cestovné, odmeny), na ktoré mali nárok pri zastupovaní SsTZ pri jednaniach 
v orgánoch STZ v Bratislave.   
 Robili tak obaja celé minulé funkčné obdobie a pán Kulich v tom pokračuje 
aj v terajšom. Ak má SsTz na účte každý rok prebytok, tak toto je ten dôvod. (Dnes 
je to nejakých cca 10.000,- Eur). Je to ojedinelí postoj, „neštandardný“ a patrí im 
za to určite naša vďaka. 
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Z hore uvedeného, ale vyplýva že: 

 náklady na každého zástupcu SsTZ, ktorý nás zastupuje v orgánoch STZ sú 
orientačne 1.000,- Eur ročne 

 tieto náhrady vypláca STZ aj keď sú to naši zástupcovia SsTZ, ktorí tam majú 
zastupovať naše zaujmi, to znamená SsTZ  
(keď Vás firma vyšle, (alebo ak chcete deleguje) na obchodné rokovanie, 
s partnermi, kde máte hájiť jej zaujmi, tak Vám uhradí aj náklady s tým 
spojené. A tak by to malo byť aj tu. Tieto náhrady (náklady na cestu, 
stravné a odmeny), musí naším zástupcom vyplácať SsTZ, nie STZ.  

 Ak by to malo byť cca 5.000,- Eur ročne, z nášho rozpočtu SsTz, tak snáď by 
bol konečne aj väčší tlak na našich zástupcov v orgánoch STZ, aby úlohy 
ktoré sú na nich kladené v zápisoch z konferencií SsTz dokázali aj presadiť. 

- Zoberme si iba tri príklady: 
- roky sme riešili na stretnutiach zo zástupcami klubov fakt, že 

registračné poplatky pre deti sú vysoké, čo robí problém hlavne 
malým klubom 

- roky naši členovia upozorňovali, že oficiálne lopty, ktoré musíme 
používať a kupovať od oficiálneho dodávateľa sú drahšie, ako si ich 
dokážu kúpiť inde 

- na podnet Rady STZ a VV STZ, bol v januári 2013 na SsTz 
vypracovaný návrh na úpravu kritérií hodnotenia tenisových 
turnajov a zaslaný na STZ 

- A aký je výsledok? 
o registračné poplatky pre deti sa nielen že neznížili, ale 

pribudli ďalšie (deti do 8 a10 rokov) 
o minulý rok sa síce časť týchto prostriedkov vrátilo na kluby, 

ale bolo to spojené so značnou administratívnou záťažou 
a zdá sa, že po prijatí zákona o športe to bude ešte horšie  

o lopty nezlacneli, ale zaviedlo sa na loptách logo STZ na 
a sankcie, ak kluby nepoužívajú lopty s logom  

o zavedenie loga a sankcií za ich nepoužívanie je jednoznačný 
dôkaz o tom, že oficiálne lopty sú drahšie od oficiálneho 
dodávateľa. Pokiaľ by boli lacnejšie, všetci by ich tam 
kupovali dobrovoľne a nikto by nepotreboval na lopte logo 
STZ 

o a ohľadom návrhu na úpravu hodnotenia tenisových 
turnajov, (ktorý bol vypracovaný z podnetu Rady STZ a VV 
STZ), tak aj keď bolo prijatých niekoľko uznesení na VV 
i konferenciách SsTZ, že VV SsTZ zabezpečí, aby sa k tomuto 
návrhu STZ aspoň vyjadril, tak do dnešného dňa (čo sú už tri 
roky), tak nikto neurobil 

 Ak si teda položíme otázku. Sú peniaze ktoré vynakladáme na našich 
zástupcov pri jednaniach na STZ vynaložené efektívne? Tak, kladná odpoveď 
z hore uvedeného nevyplýva.  

 Môžeme ešte špekulovať o tom, že sa podarilo vyriešiť množstvo iných 
problémov o ktorých sa tu nehovorí. Je to možné, ale aké? V zápisoch zo 
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zasadnutia VV SsTZ za posledný rok 2015, som našiel dve zmienky ktoré sa 
týkali VV STZ.  

 Jedna hovorila o to, že kluby ktoré majú internetové stránky to 
majú oznámiť na STZ 

 A druhá o zámere rozdeliť ligu na dve skupiny 
 Ak si chcete prípadne overiť ako naši zástupcovia pracujú na 

zasadnutiach VV STZ, tak máte smolu, na stránke STZ som 
našiel jediný zápis, ten posledný z januára 2016. 

 Roky mám skôr pocit, že zástupcovia SsTZ vo VV STZ prenášajú 
úlohy len z hora dole. Opačne s tým majú evidentné problémy.  

  
Vo výdavkovej časti ma zaujala faktúra za sústredenie na 1.500,- Eur, kde v prílohe 
síce je  

 pozvánka 

 program 

 zoznam účastníkov 
 
Ale neobsahuje žiadne informácie, alebo položky ak chcete,  za čo sa peniaze 
vlastne minuli ani komu sa vyplatili. 
  Dostal som prísľub, že tieto doklady mi budú zaslané emailom. Do dnešného 
dňa sa tak nestalo.  
 
Takže, navrhujem: 
 
 Zaoberať sa na VV SsTZ takým modelom financovania SsTZ, ktorý nám 
dokáže odpovedať na otázku – koľko nás fungovanie SsTZ a VV SsTZ vlastne stojí? 
Aké máme príjmy z našej činnosti a aké výdavky? Ľahšie sa nám potom bude 
odpovedať na otázku, čo je pre nás efektívne a čo nie.  
 
 Odporúčam zaoberať sa myšlienkou, že nie len prijmi z registrácie a 
poplatky za turnaje, ale aj poplatky za hosťovanie a prestupy sa budú platiť priamo 
na regióny, alebo ak sa majú ďalej platiť na STZ, tak dramaticky zvýši dnešných 
10% z týchto poplatkov, ktoré sa vracajú na SsTZ.  
 
 Dbať pri všetkých účtovných dokladoch, aby z nich a prípadne z príloh bolo 
zrejmé na čo sa peniaze minuli. 
 
 V každom zápise zo zasadnutia VV SsTZ nie len, uvádzať bod – informácie 
z jednania VV STZ, ale musia sa tu tieto informácie aj uviesť, nie len to, že ich VV 
SsTz berie na vedomie. 
 
 Ďalej odporúčam, aby zápisy zo zasadnutia VV SsTZ obsahovali číslované 
úlohy a jeden bod musí byť – kontrola úloh. 
  
 Musí tu byť uvedené, nie len kto je prítomný, ale aj kto bol pozvaný. (Aj keď 
som písomne žiadal, aby som bol pozývaný na všetky zasadnutia VV SsTZ, nestalo sa 
tak).  
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 V minulosti, bývalo zvykom, že zasadnutí VV SsTZ bolo do roka 6. Posledné 
roky je zaužívaná prax, že do roka sú zasadnutí VV SsTZ  len 3. O tom, že je to 
málo hovorí aj fakt, že sa organizujú ďalšie stretnutia členov VV SsTZ, akurát sa 
z nich nepíšu zápisy. Prečo sa zaviedla táto prax môžu odpovedať len členovia VV. 
Odporúčam vrátiť sa k pôvodnému modelu. 
 
 Ďalej, som presvedčený o tom, že pri tvorbe termínovej listiny sa už roky 
nevyužívali možnosti, ktoré ponúkajú novo vznikajúce tenisové areály v Ss regióne. 
Odporúčam tento prístup prehodnotiť a hľadať cestu „ako sa to dá“. V minulosti sa 
to už niekoľkokrát podarilo. 
  
 Určite by stáli za zmienku aj ďalšie témy, ktoré sa zatiaľ nepodarilo naplniť, 
napríklad – tvorba reprezentácie regiónu, prípadne by sme sa mohli zamyslieť nad 
tým, či naozaj nevieme urobiť viac pre skvalitnenie školení trénerov a rozhodcov.  
 Ale správa má už teraz značný rozsah, takže tieto témy ponúkam do 
diskusie.  
  
 
 
 
Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa: 19.3.2016                    ..................................... 
                  Ing. Peter Beňadik, Revízor SsTZ 
 
 
 
 


