Správa Kontrolóra SsTZ v Banskej Bystrici za rok 2016

Kontrola finančného hospodárenia SsTZ a dodržiavanie efektívnosti
a adresnosti vynaloženia finančných prostriedkov za rok 2016:
Kontrolu som vykonal v utorok 8.3.2016 za prítomnosti sekretára Dagmar
Regendovej.
Bola mi predložená Správa o hospodárení zo rok 2016. V položke príjmy je aj
položka 1.788,40 Eur, čo je 10% zo sumy zaplatenej hráčmi za registráciu a suma
170,- Eur, čo je podiel z poplatkov z TL, 10% zo sumy zaplatenej klubmi z regiónu
za turnaje.
Podiely z poplatkov zaplatených klubmi v regióne za prestupy – 1.927,- Eur
a za hosťovanie hráčov 3.674,- Eur nedostáva región žiadne peniaze.
To znamená, že za
 registrácie
 zaradenie turnajov do termínovej listiny
 hosťovanie
 prestupy
sme v regióne zaplatili STZ viac ako 25.000,- Eur. Naspäť sme dostali
1.958,40 Eur. Čo je 7,77%.
Príspevok na Regionálny Tenisový Zväz bol 10.500,- Eur a na MR sme dostali
2.500,- Eur, takže celková dotácia zo STZ na región v minulom roku bola 17.514,40
Eur. Čo robí 70% zo sumy, ktorú sme zaslali ako región iba z hore uvedených
poplatkov na STZ.
Na tento spôsob financovania som upozornil už minulý rok, ale nenašiel som
žiadne informácie, že by sa tým SsTZ v minulom roku zaoberal.
Vo výdavkovej časti ma zaujala faktúra za sústredenie na 1.980,- Eur, ktorá
neobsahuje žiadne informácie, alebo položky ak chcete, za čo sa peniaze vlastne
minuli.
Opakuje sa situácia z minulého roku, keď faktúra za sústredenie na 1.500,Eur bola tak isto bez bližšieho vysvetlenia. Aj keď som dostal minulý rok prísľub, že
tieto doklady mi budú zaslané, bohužiaľ do dnešného dňa sa tak nestalo.
Žiadam opakovane predložiť tieto doklady za rok 2015 a súčasne aj za minulý
rok.
Stanovisko k dodržiavaniu Stanov a ďalších platných noriem:
Zlepšilo sa pozývanie kontrolóra SsTZ na zasadnutie VV SsTZ, ktoré som
dostával emailom. Zápisnice sa zverejňovali na internete. Prezentačné listiny sú tu
však zverejnené len tri, nie 6 ako zápisov. Ak sa konalo zasadnutie v roku 2017, tak
na tie som pozvánku nedostal a zápis nie je uverejnený na internete.
Behom minulého roku boli vydané 2 spravodaje, ktoré sú zverejnené tak isto
na internete.
To sa však nedá povedať o minuloročnej správe kontrolóra. Aj napriek tomu,
že som ju poslal emailom 26.3.2016 na sekretariát SsTZ, tak sa na internet
nedostala.
Ten istý osud stretol aj moje vyjadrenie k zápisu z minuloročnej konferencie
uverejnenom na internete, kde je veľa nepresností a chyb. Miestami je chaotický,
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správa bola dopĺňaná a menená, po jej schválení konferenciou, čo považujem za
veľmi nešťastnú prax.
Oba tieto dokumenty (Správu kontrolóra, Vyjadrenie k zápisu z konferencie)
preto prikladám k tejto správe ako prílohu a žiadam o ich zverejnenie.
V správe o činnosti za minulý rok ma zaujalo niekoľko vecí. Je to necelých 6
strán. Z toho 5 strán skoro len tabuliek a na poslednej 6 strane 8 bodov o činnosti
VV SsTZ.
Na prvej strane sa hodnotí členská základňa, kde sa konštatuje, že hodnoty
sú ustálené. Asi tu malo byť spomenuté, že v posledných rokoch sme si pomohli
registrovaním detí a nezdá sa mi úplne v poriadku, keď pokladáme ustálenosť za
úspech.
V dobe, keď nám vyrastá veľká konkurencia v bedmintone, florbale
a investuje sa nemalé prostriedky do futbalu, pripravuje sa veľké investície do
hokeja, tak by sme sa mali sústrediť na rozvoj a rast členskej základne. Aj
dokument, ktorý sme prijali na obdobie 2015-2018 sa volá Koncepcia „rozvoja“
tenisu v Ss regióne.
Na strane 5 sa uvádza, že sme organizovali 4 x Majstrovstvá Slovenska.
Nebýva úplne bežné, že 3 zo 4 sa usporiadajú v jednom klube.
Na poslednej strane sa popisuje činnosť VV SsTZ, bohužiaľ iba v 8 bodoch.
Ako sa nám darí plniť úlohy a ciele z „Koncepcie rozvoja tenisu v Ss regióne na roky
2015-2018 sa tu dozvieme len málo.
Je tu informácia, že sa organizovalo sústredenie a SsTZ vypísal grant na
rozvoj mládežníckej základne.
To by sme mohli pokladať za plnenie dvoch úloh z piatich. 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 sa tu nedozvieme.
A nedozvieme sa ani ako sa nám darí zostaviť reprezentačné družstvá
regiónu.
Nie je tu ani informácia, či sa nám darí spolupráca SsTz a VUC Banská
Bystrica a Žilina pri získavaní finančných prostriedkov.
Podarilo sa nájsť sponzora pre regionálnu súťaž mužov. Čo je super a čo nám
snáď ukazuje cestu aj pre ostatné kategórie a dáva nám nádej, že s regionálnymi
družstvami to bude pri získavaní sponzorov omnoho jednoduchšie.
V závere Koncepcie rozvoja sa uvádza, že plnenie vytýčených úloh bude
veľmi náročné. Ale pokúsiť sa o zmenu a naštartovať tento proces je „povinnosťou“
VV SsTZ. Súčasne sa tu uvádza, že zosúladením snaženia členov VV SsTZ s členskou
základňou sa budú snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Nakoľko sa im to podarilo posúďte sami
Takže, navrhujem:
Odporúčam aby sa VV SSTZ zaoberal myšlienkou, či by nebolo
jednoduchšie, ak 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 10%
z týchto poplatkov, ktoré sa vracajú na SsTZ.
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Dbať pri všetkých účtovných dokladoch, aby z nich a prípadne z príloh bolo
zrejmé na čo sa peniaze minuli.
Ďalej odporúčam, aby zápisy zo zasadnutia VV SsTZ obsahovali číslované
úlohy od začiatku roka a jeden bod musí byť – kontrola úloh.
Určite by stáli za zmienku aj ďalšie témy, ale verím že bude ešte priestor
v diskusii.

Ďakujem za pozornosť

V Banskej Bystrici dňa: 10.3.2017

.....................................
Ing. Peter Beňadik, Kontrolór SsTZ
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