
Štatút revíznej komisie Slovenského tenisového zväzu. 

1. Revízna komisia (RK) je nezávislý kontrolný orgán, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu 
činnosti a hospodárenia STZ. 

2. Revízna komisia je zložená zo 4 členov, zástupcov každého regionálneho tenisového zväzu. 
Členovia revíznej komisie nemôžu byť zároveň členmi predsedníctva Rady, Výkonného 
výboru alebo zamestnancami STZ. Členstvo a funkcie v RK sú čestné a nehonorované. 

3. Predsedu a členov RK volí Rada na svojom zasadnutí na 4 ročné funkčné obdobie, ktoré je 
zhodné s funkčným obdobím Predsedníctva Rady.  

4. Predseda RK má právo  zúčastňovať sa na zasadaniach VV STZ a Predsedníctva Rady STZ 
s hlasom poradným. 

5. Revízna komisia najmä: 

a. kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami STZ, dbá o ich efektívne využívanie v 
súlade so zámermi a úlohami STZ, 

b. podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti financií vynaložených STZ, 

c. podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov a ďalších platných noriem STZ, 

d. vykonáva kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek riadiacich orgánov 
STZ. 

6. Schôdze RK sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za rok. Predseda RK je povinný zvolať  
schôdzu do 30 dní, ak o to požiadajú najmenej 2 členovia komisie. RK je uznášaniaschopná, 
ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Člen RK musí byť na zasadnutie RK 
riadne pozvaný. V sporných prípadoch rozhoduje RK hlasovaním. 

7. Na požiadanie umožní Sekretariát členom RK nazrieť do účtovných dokladov STZ a poskytne 
im uznesenia, príp. iné materiály zo zasadnutí Výkonného výboru a komisií.  Členovia RK sú 
oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti STZ. RK má 
právo požadovať vysvetlenie od ktoréhokoľvek člena výkonného výboru a sekretariátu a 
oslovený je povinný poskytnúť do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky vysvetlenie 
písomnou formou alebo inou preukázateľnou formou. Vo veciach, ktoré neznesú odklad, 
môže RK túto lehotu i primerane skrátiť.  

8. RK predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Rade. V správe RK referuje o kontrole 
hospodárenia STZ za obdobie od posledného zasadnutia Rady, o kontrole plnenia uznesení 
Výkonného výboru a uznesení z posledného zasadnutia Rady a informuje o ďalších 
činnostiach RK. Správu RK prejednáva a schvaľuje Rada.  

9. Ak RK zistí nedostatky v činnosti alebo hospodárení, je oprávnená navrhnúť spôsob nápravy 
a Výkonný výbor je povinný uskutočniť primerané opatrenia.  

10. Predseda a členovia RK sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
a skutočnostiach, ktorých zverejnenie a prezradenie tretím osobám by mohlo STZ spôsobiť 
škodu, alebo ohroziť jeho záujmy. Tento záväzok trvá aj po ukončení činnosti člena RK. 

 

Tento štatút revíznej komisie STZ bol schválený na zasadnutí Rady dňa 3.12.2011. 


