
Správa Kontrolnej Komisie SBiZ 

 

Zameranie kontroly: 

1. Kontrola odstránenia nedostatkov  

2. Kontrola faktúr a pokladničných dokladov 

3. Kontrola interných organizačných predpisov 

4. Kontrola chodu Výkonného Výboru SBiZ 

 

Kontrolované obdobie: 

- Rok 2019 a 1.-2. mesiac 2020 

 

Zodpovedné osoby za kontrolované obdobie: 

- Ing. Samuel Koniar – predseda 

- Martin Tomša – podpredseda pre riadenie súťaží 

- Vladimír Čupalka – podpredseda pre metodiku, šport a mládež 

- Adam Horáček – člen výboru pre Snooker 

- Jaroslav Polách – člen výboru pre reprezentáciu 

- Michal Kubán – člen výboru, zástupca športovcov 

 

Kontrolu vykonali: 

- Ján Kundrák – predseda kontrolnej komisie 

- Tomáš Krovina – člen kontrolnej komisie 

- František Malaník – člen kontrolnej komisie 

 

Miesto a dátum kontroly: 

- Trenčín, 17.2.2020 

 

 

Výsledky kontroly: 

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

 

 

Bod 1. 

Kontrolou boli zistené nedostatky v zodpovednosti samotných členov (hráčov) SBiZ a v zlom 

nastavení pravidiel pre predpísané oblečenie (dress code) pre určité súťaže. Upravením súťažného 

poriadku SBiZ a etického kódexu SBiZ sa dané nedostatky odstránili. 

 

 

 



Bod 2. 

Kontrolované boli všetky faktúry a pokladničné doklady, ako zároveň aj výpisy účtu SBiZ 

a prerozdelenie dotácie od MŠVVaŠ. Kontrolná komisia hodnotí, že všetky výdaje boli riadne 

zdokumentované a zaradené do účtovníctva SBiZ. Komisia nezistila žiadne nezrovnalosti vo finančnej 

správe SBiZ. 

 

 

Bod 3. 

Kontrolná komisia skontrolovala všetky organizačné predpisy SBiZ: 

- Kritéria a metodika pre mládež 

- Disciplinárny poriadok 

- Organizačný poriadok 

- Technické ustanovenia pre turnaje 

- Prestupový poriadok 

- Súťažný poriadok 

- Registračný list členov SBiZ 

- Etický kódex 

- Reprezentačné smernice 

 

Kontrolná komisia, riadne skontrolovala každý z daných predpisov SBiZ a konštatuje, že sú to stále 

predpisy vo vývoji a nateraz nedefinuje žiadny z predpisov ako netransparentný. Komisia hodnotí 

predpisy ako vyhovujúce. 

 

 

Bod 4. 

Kontrolná komisia skontrolovala chod Vv SBiZ a riadnych členov Vv: 

- Ing. Samuel Koniar – predseda 

- Martin Tomša – podpredseda pre riadenie súťaží 

- Vladimír Čupalka – podpredseda pre metodiku, šport a mládež 

- Adam Horáček – člen výboru pre Snooker 

- Jaroslav Polách – člen výboru pre reprezentáciu 

- Michal Kubán – člen výboru, zástupca športovcov 

 

Komisia hodnotí chod Vv ako vyhovujúci. Kontrolou bolo zistené, že podpredseda pre metodiku, 

šport a mládež Vladimír Čupalka, nie je z rodinných dôvodov schopný vykonávať činnosť, na ktorú bol 

riadne zvolený a preto Kontrolná komisia navrhuje výkonnému výboru vymenenie tejto pozície. 

Ostatní členovia riadne konajú vo zvolenej funkcii čo bolo riadne prešetrené komisiou. 

 

 

 

 

 

Za Kontrolnú komisiu spracoval 

 Ján Kundrák 

 Predseda kontrolnej komisie 


