Slovenský tenisový zväz

číslo predpisu : 2020/VV0925/008

Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ
od tenisovej sezóny 2021
v znení Dodatku č.01/2020 zo dňa 30.10.2020.
1. Finančný príspevok tenisovým klubom.
Základ pre výpočet príspevku pre jednotlivé kluby na rok 2021 je uvedený pri každej
jednotlivej časti tohto predpisu.
Finančné zabezpečenie klubov bude rozložené na 2 časti, z ktorých bude vypočítaná výška
príspevku pre jednotlivé tenisové kluby, s nasledovnými sumami pre rok 2021 :
Kvantitatívne kritériá :
1) kvantita jednotlivcov :

15% z príspevku uznanému športu (PUŠ) pre STZ na rok 2021

Kvalitatívne kritériá :
2) kvalita jednotlivcov :
3) kvalita družstiev :

100.000€
100.000€

A. Kvantita jednotlivcov.
Nárok na finančný príspevok v časti A. Kvantita jednotlivcov majú všetky kluby bez určenia
minimálnych kritérií (v zmysle ustanovení §69, ods.5 Zákona č.440/2019 Z.z. v znení neskorších
predpisov). Výsledná suma príspevku pre klub sa zaokrúhľuje na celé 1€ nahor.
podiel z PUŠ2021 : 15% podiel z príspevku uznanému športu (PUŠ) na rok 2021 zo zdrojov
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre STZ , rozdelený na tenisové kluby alikvótne na
základe priaznivejšej hodnoty pre klub z nasledovných 2 ukazovateľov :
A) pôvodný počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2019 (ku dňu
30.9.2019) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ, znížený o športovcov, ktorí po
30.9.2019 prestúpili do iného klubu a o športovcov, ktorí si neobnovili individuálnu
registráciu.
B) nový počet aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa za tenisovú sezónu 2020 (ku dňu
30.9.2020) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.
Minimálne kritérium : 1 aktívny športovec.
Za účasť na súťaži je považovaný štart :
1) 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.
2) 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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B. Kvalita jednotlivcov.
Celková výška príspevku bude rozdelená v rámci jednotlivých vekových kategórií hráčov
nasledovne :
rozdelenie sumy medzi vekové kategórie
mladší žiaci
mladšie žiačky
starší žiaci
staršie žiačky
dorastenci
dorastenky
muži
ženy

podiel v %
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%

Suma v €
10 000
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000
15 000
15 000

100,00%

100 000

Spolu

Zdrojové údaje : celoštátne rebríčky v dvojhre za sezónu 2020.
STZ chce oceniť kluby, ktoré vytvárajú podmienky pre hráčov vo všetkých kategóriách
a starajú sa o najlepších slovenských hráčov.
V rámci každej vekovej kategórie bude príspevok rozdelený podľa umiestnenia hráča
v rebríčku nasledovne :

umiestenie
podiel v % z
hráča v
príspevku
rebríčku
1
20,00%
2
16,00%
3
12,80%
4
9,60%
5
8,00%
6
7,20%
7
6,40%
8
5,60%
9
4,80%
10
4,00%
11
3,20%
12
2,40%
spolu
100,00%

príspevok pre klub v €
mladší a
dorast a
starší žiaci a
dospelí
žiačky
2 000
3 000
1 600
2 400
1 280
1 920
960
1 440
800
1 200
720
1 080
640
960
560
840
480
720
400
600
320
480
240
360
10 000
15 000

Výška finančného príspevku, vypočítaná na jedného hráča, sa rozdelí medzi kluby, v ktorých
bol hráč registrovaný za posledné 4 roky podľa evidencie v systéme etenis.sk nasledovne :
rozdelenie príspevku na roky podľa pôsobenia hráča v kluboch
1. rok 2020
25,00%
2. rok 2019
25,00%
3. rok 2018
25,00%
4. rok 2017
25,00%
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spolu

100,00%
Dôvodom tohto rozdelenia je motivácia klubov vychovávať vlastných hráčov, finančný
príspevok sa rozdelí medzi kluby, ktoré sa o hráča starali v posledných 4 rokoch.
Napr. príspevok vypočítaný na hráča na 1.mieste v rebríčku starších žiakov je 20% z 10.000€,
t.j. 2.000€, a tento sa rozdelí na 4 časti vo výške 500€ podľa pôsobenia hráča v jednotlivých kluboch
za posledné 4 roky.

C. Kvalita družstiev.
Celková výška príspevku bude rozdelená v rámci jednotlivých vekových kategórií družstiev
nasledovne :
rozdelenie sumy medzi vekové kategórie
podiel v %
suma
muži
25,00%
25 000
ženy
25,00%
25 000
dorastenci
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
V rámci každej vekovej kategórie sa finančný príspevok rozdelí podľa poradia družstiev
v súťaži nasledovne :
rozdelenie príspevku v rámci vekovej kategórie - ml.žiaci, st.žiaci, dorast
umiestenie
družstva v súťaži
1
2
3
4
5
6
7
8
9 - 3.m.v regióne
10 - 3.m.v regióne
11 - 3.m.v regióne
12 - 3.m.v regióne
Spolu

podiel v %
20,00%
16,00%
12,80%
9,60%
8,00%
7,20%
6,40%
5,60%
3,60%
3,60%
3,60%
3,60%
100,00%

ml.žiaci,
ml.žiačky
1 200
960
768
576
480
432
384
336
216
216
216
216
6 000

st.žiaci,
dorastenci,
st.žiačky
dorastenky
1600
2200
1280
1760
1024
1408
768
1056
640
880
576
792
512
704
448
616
288
396
288
396
288
396
288
396
8 000
11 000

rozdelenie príspevku v rámci vekovej kategórie dospelí
umiestenie
družstva v súťaži

muži,
ženy

podiel v %
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2
3
4
5
6
7
8
spolu
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30,00%
22,00%
16,00%
12,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
100,00%

7 500
5 500
4 000
3 000
2 000
1 500
1 000
500
25 000

Napr. príspevok pre klub, ktorý zvíťazil v extralige mužov, je vo výške 30% z 25.000€, t.j. 7.500€.
Zdrojové údaje :
1) výsledky celoslovenských súťaží družstiev (mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci) v sezóne 2019
(v sezóne 2020 sa súťaže nehrali).
2) výsledky celoslovenských súťaží družstiev mužov a žien v sezóne 2020.

2. Minimálne podmienky pre kluby s nárokom na finančný príspevok za kvalitatívne
kritériá.
Nárok na finančný príspevok za kvalitatívne kritériá (v časti 1., pís. B a C) majú len tie kluby,
ktoré súčasne spĺňajú nasledovné minimálne podmienky :
1) minimálne 20 registrovaných hráčov v kategóriách : registrované deti, mladší žiaci
v rebríčku, starší žiaci v rebríčku a dorast v rebríčku.
Zdrojové údaje : priaznivejšia hodnota pre klub :
A) skutočný počet hráčov k 30.9.2020
B) skutočný počet hráčov k 30.9.2019
2) minimálne 4 družstvá s účasťou v regionálnych súťažiach v kategóriách : deti do 8 rokov (aj
zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast).
Zdrojové údaje : priaznivejšia hodnota pre klub :
A) prihlásený počet družstiev v sezóne 2020
B) skutočný počet družstiev v sezóne 2019
Klubu stačí splniť každú z podmienok minimálnych kritérií buď v r.2019 alebo v r.2020
Pre výpočet finančného príspevku za kvalitu tenisovým klubom na sezónu 2021 (podľa stavu
do 30.9.2020 a 30.9.2019) a na nasledujúce sezóny sa do hodnotenia klubov pre získanie
finančnej podpory započítajú iba družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú
v súťaži s minimálne 4 dvojhrami).

3. Výsledná výška príspevku pre klub za kvalitatívne kritériá a koeficient stability.
Každému klubu, ktorý spĺňa minimálne podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa
zráta výška príspevku za kvalitatívne kritériá z predchádzajúcich častí.
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Za účelom stabilizácie finančného príspevku pre kluby bude výsledná výška príspevku pre
klub vypočítaná nasledovne :
Príspevok pre klub za kvalitatívne kritériá na rok 2021 = 70% z vypočítaného príspevku na
základe výsledkov za rok 2020 + 30% z vypočítaného príspevku na základe výsledkov za
predchádzajúci rok 2019. Ak klub nemá nárok na príspevok na základe výsledkov za rok 2020, jeho
výsledný finančný príspevok je nulový. Podiel, pripadajúci na kluby, ktoré nespĺňajú minimálne
podmienky na poskytnutie finančného príspevku, sa v ďalšom prepočte alikvótne (podľa vypočítanej
výšky príspevku v každej jednotlivej časti podpory) prerozdelí medzi tie kluby, ktoré túto podmienku
spĺňajú, aby sa rozdelil celý objem finančných prostriedkov medzi kluby.
Celková výška príspevku pre klub je zaokrúhlená na 1€ nahor.
4. Minimálne požiadavky, kladené na tenisové kluby v závislosti od výšky finančného
príspevku.
Starostlivosť o prípravu najlepších a najtalentovanejších hráčov prevezmú samotné tenisové
kluby. 15 najlepších tenisových klubov získa štatút Centra talentovanej mládeže (CTM) STZ.
Kluby so zriadenými CTM budú členené nasledovne:
1.skupina – kluby na 1. až 5. mieste v rebríčku podľa výšky finančného príspevku za kvalitatívne
kritériá zo strany STZ - vyššie požiadavky zo strany STZ,
2.skupina - kluby na 6. až 15. mieste v rebríčku podľa výšky finančného príspevku za kvalitatívne
kritériá zo strany STZ - nižšie požiadavky zo strany STZ,
Kluby uzatvoria so STZ zmluvy, kde by mali spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
1) uzatvoriť celoročnú zmluvu s trénerom (trénermi) s licenciou STZ (1.skupina – minimálne 2
kvalifikovaní tréneri s licenciou A alebo B, 2.skupina – minimálne 1 kvalifikovaný tréner
s licenciou A alebo B, kluby bez CTM – minimálne 1 kvalifikovaný tréner s licenciou A, B alebo
C). 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.
2) uvoľniť pre potreby reprezentácie svojho trénera (trénerov) v rozsahu 1-2 týždne za rok
(1.skupina – 2 týždne ročne, 2.skupina – 1 týždeň ročne),
3) umožniť spoluprácu svojich trénerov s reprezentačnými trénermi, najmä v oblasti informácií
o tréningovom procese, turnajových programoch a informácií o zdravotnom stave
reprezentantov a podporovaných hráčov,
4) na požiadanie STZ v dostatočnom predstihu zabezpečiť zberačov na medzinárodný turnaj,
pokiaľ by sa turnaj konal v mieste pôsobenia klubu alebo v najbližšom okolí,
5) plne rešpektovať turnajový program reprezentantov, účasť reprezentantov na sústredeniach,
podľa plánu reprezentačných trénerov. STZ garantuje, že tento program nebude v kolízii s
MSR družstiev či MSR jednotlivcov, s výnimkou štartu na grandslamových podujatiach.
6) spolupracovať v zmysle zákona o športe pri realizácii povinných zdravotných prehliadok
hráčov zaradených do starostlivosti o talentovanú mládež.
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Na kluby, ktoré dostávajú iba príspevok za kvantitu jednotlivcov, sa nevzťahujú body 2) až 4)
minimálnych požiadaviek.
Ďalšie požiadavky môže stanoviť osobitný predpis – Štatút centra talentovanej mládeže
(CTM) a Zmluva o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2021.

5. Osobitné ustanovenia.
Rebríček klubov zostavený na základe kvantitatívneho kritéria (časť 1. A. Kvantita
jednotlivcov) je zostupný rebríček klubov na základe počtu aktívnych športovcov do 23rokov, ktorí sa
za predchádzajúcu tenisovú sezónu (2020) zúčastnili aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ.
Takýto rebríček sa používa výlučne pre vnútorné potreby regionálnych tenisových zväzov.
V prípade rovnosti bodov klubov v tomto rebríčku sa ako ďalšie rozlišujúce kritériá (v tomto
poradí) použijú :
1) Počet družstiev s účasťou v regionálnych súťažiach v kategóriách : deti do 8 rokov (aj
zmiešané), deti do 10 rokov (aj zmiešané) a mládež (mladší žiaci, starší žiaci, dorast) - iba
družstvá, ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťaži s minimálne 4 dvojhrami)
podľa predchádzajúceho stavu k 30.9.
2) Počet hráčov v kategóriách : registrované deti, mladší žiaci v rebríčku, starší žiaci v rebríčku
a dorast v rebríčku podľa predchádzajúceho stavu k 30.9.

6. Záverečné ustanovenia
Finančný príspevok tenisovým klubom podľa bodu 1), A. Kvantita jednotlivcov sa považuje za
podiel z príspevku uznanému športu, rozdelený tenisovým klubom v zmysle §69, ods. 5) Zákona č.
440/2019 Z.z. o športe. V prípade zmeny znenia príslušných ustanovení Zákona o športe dôjde aj
k zmene znenia tohto predpisu.
Finančný príspevok tenisovým klubom na tenisovú sezónu 2021 sa vypláca za obdobie od
1.11.2020 do 31.10.2021.
Rovnaké kritériá financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ platia
obdobne aj na sezónu 2022 na základe výsledkov za sezónu 2021, ale pri odohraní úplnej sezóny
2021 bez prerušenia sa výpočet z priaznivejšej hodnoty pre klub za posledné 2 sezóny už nepoužije.
Výška celkového finančného príspevku vyčleneného na podporu klubom na rok 2022 podlieha
schváleniu VV STZ na zasadnutí najneskôr v mesiaci október 2021. Pri zmene celkovej výšky príspevku
v nasledujúcich rokoch budú sumy v jednotlivých častiach podpory klubov úmerne upravené.
Rovnaký postup schválenia, zisťovania parametrov a výpočtu výšky finančného príspevku pre
tenisové kluby a hráčov s posunom obdobia o jeden rok platí aj pre nasledujúce roky.
Finančný príspevok klubom bude vyplácaný štvrťročne najneskôr k 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10.
každého roka. Podmienkou je podpis zmluvy medzi STZ a klubom/jednotlivcom. Poskytnuté finančné
prostriedky podliehajú vyúčtovaniu zo strany ich príjemcu. Ak klub/jednotlivec nezašle na STZ
najneskôr do 20.11.2021 vyúčtovanie, jeho nárok na finančný príspevok, resp. na jeho nevyúčtovanú
časť zaniká. Bližšie podmienky použitia a vyúčtovania príspevku ustanoví zmluva.
Tieto Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom a hráčom STZ
od tenisovej sezóny 2021 schválil VV STZ na svojom zasadnutí dňa 25.9.2020 s účinnosťou od
1.11.2020. Schválením uvedených zásad financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým
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klubom STZ od tenisovej sezóny 2021 sa ruší predpis číslo 2019/VV1025/016 „Zásady financovania
a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2020“.
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