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Správa z kontroly  činnosti Športového klubu stolného 
tenisu Topoľčany, IČO: 31826415  

právna forma – občianske združenie 
 
 
Na základe podnetu p. Ing. Pavola Baláž a kol z 15.10. 2017 a rozhodnutia VV SSTZ  som vykonal 
kontrolu činnosti Športového klubu stolného tenisu Topoľčany, IČO: 31826415 právna forma – 
občianske združenie – ďalej ŠKST Topoľčany a to činnosti klubu podľa  stanov občianskeho 
združenia Športového klubu stolného tenisu Topoľčany   a postupu pri  schvaľovaní stanov klubu. 
Kontrola mnou bola vykonávaná  prerušovane  v termíne  od 16.2.2018 do 18.5.2018. 
 
Ku kontrole mi boli predložené  požadované dokumenty v elektronickej podobe v PDF formáte 
s podpisom oprávnenej osoby, ktorá potvrdila pravosť dokumentov. 
Predložené boli : 
- Zápisnica z členskej schôdze z 24.6.2011 s prezenčnou listinou 
- Zápis z korešpondenčného hlasovania výkonného výboru ŠKST Topoľčany- voľba nového 
   predsedu  
- Stanovy klubu ŠKST  Topoľčany zo 17.12.2012 
- Zápisnica z členskej schôdze zo 17.12.2012 s prezenčnou listinou 
- Prihlášky za členov klubu za rok 2012  
- Zápisnica z členskej schôdze zo 30.6.2016  s prezenčnou listinou 
- Stanovy klubu ŠKST Topoľčany k 16.10.2017 
- Zápisnica z členskej schôdze zo 16.10.2017  s prezenčnou listinou 
- Zoznam uhradených členských príspevkov za rok 2016 a rok 2017. 
- Vysvetlenie  p. Grmana k členstvu  osôb v klube  podľa stanov. 
- Zápisnica zo Správnej rady ŠKST Topoľčany z 31.05.2016 
 
 
Na základe predložených dokumentov bol v roku 2011 predsedom klubu p. Matúš Bajzík a členská 
základňa pozostávala   minimálne zo 14 členov, ktorí boli účastní na členskej schôdzi  24.6.2011. 
K výraznej zmene došlo  vo februári 2012, kde sa  doterajší predseda  Matúš Bajzík vzdal  
predsedníctva klubu ( viď. Zápis č. 1/201 z korešpondenčného hlasovania). 
Novým predsedom sa stal p. Milan Grman – hlasovaním  od 1.2.2012 . 
Po tomto termíne  boli do klubu – formou členských prihlášok prijatý noví členovia a to 
v termínoch marec- december 2012 v počte 9 –tich členov. 
 
Členská schôdza  konaná dňa 17.12.2012 schválila nové stanovy. 
Podľa prezenčnej listiny sa schôdze zúčastnili  niektorí pôvodní členovia klubu, 8 novo prijatých 
členov a členovia na riadku 9-12,14-15 ,18 , 21 a 22 , ktorí nie sú na zaslaných dokumentoch, 
týkajúcich sa platby za členské , v zoznamoch v rokoch 2010, 2011 a 2012. Tu zdôrazňujem 
skutočnosť, ktorá bola aj predmetom návrhu na kontrolu, že sa nezúčastnili 8- mi členovia klubu, 
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ktorí boli na poslednom zasadnutí 24.6.2011. Ich dôvod neprítomnosti nie je nijako 
zadokumentovaný, aj keď to nie je povinné podľa schválených stanov , ale boli to aktívny členovia 
klubu. 
Zápisnica  o odstúpení členov orgánov a výboru obsahuje správu v bode 4. ale neuvádza  menovite 
kto sa vzdal – respektíve odstúpil a z akého dôvodu- nie sú k tomu žiadne písomnosti. 
V obsahu je konštatované, že členovia jednomyseľne schválili nové orgány ako aj návrh stanov – to 
ale nie je pri jednotlivých bodoch a v závere sa uvádza ,že  členská schôdza jednomyseľne schválila 
prijaté závery členskej schôdze , ale závery ktoré schválili, nie sú v zápisnici uvedené. 
 
Členská schôdza  30.6.2016  
 
Členská schôdza na svojom zasadnutí schválila návrh zmeny stanov , podľa prezenčnej listiny sa 
zúčastnilo 11 členov a podľa predložených podkladov mal klub v tomto období  
15 platiacich členov , čo je uvedené aj v zápisnici správnej rady z 31.5.2016, čo tvorí aj členskú 
základňu klubu. K dátumu 31.5.2016 boli v platnosti stanovy  schválené  17.12.2012 , ktoré boli 
zaregistrované 21.3.2013.  
Čo sa týka členstva  v klube –článok III.  odst. 7 – členstvo v klube zaniká a) vystúpením z klubu,   
b) vylúčením z klubu, c) úmrtím, d) zánikom klubu 
Vylúčený s klubu môže byť člen ktorý –a) ak sa závažným spôsobom previnil proti stanovám klubu, 
b) ak sa menej závažným spôsobom, alebo opakovane previnil proti stanovám klubu c) ak ani po 
písomnom upozornení nezaplatil členský príspevok do 31.3. príslušného kalendárneho roka. 
O vylúčení člena klubu rozhoduje Správna rada hlasovaním. 
Čo sa týka členov klubu je potrebné, aby sa ukončenie členstva akýmkoľvek s týchto spôsobov 
uviedlo v písomnostiach. Pôvodní členovia klubu, myslím tým aj bývalého predsedu ako aj ďalších 
členov , predpokladám sa členstva nevzdali , len ako bolo uvedené v stanovisku prezidenta klubu , 
prestali sa o dianie v klube  zaujímať. To ale nezakladá predpoklad na ukončenie členstva. Čo sa 
týka členských príspevkov, nie je zrejmé, že boli na zaplatenie členského vyzvaní a že správna rada 
navrhla ukončenie členstva podľa čl. III.  odst.8  a následne.  
 
Členská schôdza 16.10.2017  
 
Členská schôdza schvaľovala návrh nových stanov klubu. Stanovy obsahovo vychádzali so 
vzorových návrhov zverejnených na portáli slovenského stolnotenisového zväzu.  Stanovy 
schválené obsahovo napĺňajú zákonné náležitosti obsahovo  bližšie nešpecifikujú niektoré podstatné 
kritéria – ako je schválenie členstva v klube, ktoré sú na predsedovi klubu , kde je potrebné 
jednoznačne definovať, že splnením všetkých kritérií predseda rozhoduje iba o prijatí za člena 
klubu na základe návrhu Výkonného výboru, aby boli zachované zákonné princípy zák. 83/1990 
o združovaní občanov vzn. ako právnej formy inštitúcie.   
  
Odporúčania: 
 
Na základe zistených skutočností , čo sa týka členstva aktívnych členov a hlavne pasívnych členov, 
odporúčam aby boli vyzvaní všetci ktorí pôsobili v klube od roku 2011 na zaplatenie členského ak 
neplatia s upozornením, že budú  z klubu vylúčení rozhodnutím správnej rady , pričom členská 
schôdza zoberie tento akt na vedomie.   
Zosúladiť členstvo a príspevky za členstvo do formátu, aby bolo jasné, aká je členská základńa 
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klubu počas roka a v čase konania členskej, prípadne mimoriadnej členskej schôdze. 
Prezenčné listiny zo zasadnutí schôdzí , výborov ako aj iných orgánov budú v predpísanej forme  
v tlačenej podobe so zoznamom  všetkých  príslušných členov, kde sa bude podpisovať každý 
zúčastnený,  pri ostatných sa uvedie, že sú neprítomní ( môže sa uviesť aj dôvod ) , hostia 
a prípadne ďalší účastníci budú uvedení v ďalšej časti prezenčnej listiny.   
Zápisnica má obsahovať výroky, ktoré schôdza schváli s uvedením hlasovania k jednotlivým 
bodom. 
V prípade uznesenia je potrebné naformulovať v zápisnici  znenie uznesenia , o uznesení hlasovať a 
tak isto hlasovanie uviesť v zápisnici. 
 
Záver: 
 
Záverom je možné uviesť že kontrola sa týka obdobia od roku 2011 do roku 2017 a to sa zamerala 
iba na špecifický predmet kontroly, ktorý bol uvedený v podnete od p.Ing. Pavla Baláža a kol.  
Ak by sme chceli kontrolovať činnosť klubu za takéto dlhé obdobie  vo všetkých oblastiach, je to 
kontrola na obdobie minimálne 5-6 mesiacov od predloženia všetkých relevantných podkladov, čo 
je ale neefektívne , nakoľko potrebujeme kontrolovať a usmerňovať aktuálne veci.   
Konštatujem, že  je potrebné zosúladiť činnosť orgánov  klubu so stanovami klubu , pretože vo 
vyššie uvedených skutočnostiach je nesúlad už aj z nateraz platnými stanovami. Listinné podoby 
dokumentov predkladať a spisovať  vo forme  na vyššej administratívnej úrovni. Používať  vzorové  
návrhy zápisníc a dokumentov doplnené o podklady ktoré transparentným spôsobom a jednoznačne  
definujú obsahovú stránku  predloženého dokumentu  s dátumovým vyhotovením a podpisom 
zodpovednej osoby  a ďalších v prípade potreby dokumentu. Je potrebné chronologicky a so 
všetkými podkladmi archivovať písomnosti, ktoré môžu byť predmetom kontroly  podľa zákona 
395/2002  o archívoch a registratúrach vzn. ich musíme mať archivované. 
V prípade elektronickej komunikácie je potrebné e-mailové podklady vytlačiť a priložiť k listinným 
dokumentom ktorých sa týkajú. V dostatočnej miere využívať  webovú stránku klubu, kde sa 
transparentným spôsobom zverejnia všetky dokumenty a informácie  potrebné pre členov klubu, 
prípadne športovej verejnosti. 
Je potrebné spomenúť že niektoré písomnosti boli aj predmetom podania na políciu , kde nie sú 
zatiaľ žiadne  závery, ktoré by bolo  možné použiť pri predmete kontroly.  
Navrhujem aby odporúčania, ktoré som uviedol v kontrole boli dané do súladu v termíne do  konca 
31.9.2018.   
   
  
Správa bola vypracovaná 18.5.2018 a obsahuje 3 číslované  strany. 
 
 kontrolór SSTZ:  Ing. Gabriel Wawrek, v.r. 
 
 
Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 21.5.2018 
 
a zároveň Správu o výsledku kontroly prevzal za Športový klub stolného tenisu Topoľčany 
 
p. Milan Grman, predseda klubu 
  


