
pre prácu kontrolných a revíznych komisií 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  

a pre prácu revíznych komisií Dobrovoľných hasičských zborov v SR 

_______________________________________________________________________ 

Smernice sú záväzné pre všetky orgány Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, vychádzajú z potrieb 

organizácie a sú metodickým pokynom pre prácu kontrolných a revíznych komisií a revízorov na všetkých 

stupňoch Dobrovoľnej požiarnej ochrany v SR (Sekretariátu DPO SR, OV DPO, ÚzV DPO a DHZ v SR). 

1. Smernica pre prácu kontrolných a revíznych orgánov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO SR) 

a revízorov Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) v SR vychádza zo Stanov Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany Slovenskej republiky schválených Republikovým valným zhromaždením delegátov OV DPO 

a ich novelizácie, schválenej Snemom DPO SR dňa 24. 11. 2007. 

Republiková kontrolná a revízna komisia (RKaRK) DPO, okresné kontrolné a revízne komisie 

(OKaRK), územné revízne a kontrolné komisie (ÚzKaRK), ako aj revízne komisie v dobrovoľných 

hasičských zboroch tvoria v DPO SR systém nezávislej kontroly, ktorý je jedným z predpokladov riadnej 

činnosti organizácie. 

Kontrolný a revízny systém v DPO SR vylučuje spojenie s výkonnou činnosťou, to znamená, že 

kontrolné a revízne komisie a revízori nemôžu zasahovať do právomoci ostatných orgánov DPO SR, ani 

nahrádzať ich zodpovednosť. 

2. Na všetkých stupňoch organizačnej výstavby DPO SR sú volené kontrolné a revízne komisie alebo 

revízori (DHZ). Kontrolné a revízne komisie a revízori nie sú nadriadené ani podriadené riadiacim 

orgánom DPO SR ani orgánom DHZ. Z tohto dôvodu členovia kontrolných a revíznych komisií 

a revízori nemôžu byť štatutárnymi zástupcami orgánov jednotlivých stupňov organizačnej výstavby 

DPO SR. 

Kontrolné a revízne komisie (RKaRK, OKaRK, ÚzKaRK) a revízori (DHZ) svoju činnosť zameriavajú 

hlavne na kontrolu hospodárenia na danom stupni organizačnej výstavby, v ktorom sú volené. 

2.1.  Sledujú :   

 účelnosť a hospodárnosť využívania finančných prostriedkov, údržbu a užívanie majetku 

2.2.  Posudzujú najmä :  

 Vedenie účtovníctva a dodržiavanie účtovnej osnovy 

 Správnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov a operácií 

 Dodržiavanie predpisov a smerníc o hospodárení 

 Dodržiavanie stanov a rokovacieho poriadku 

2.3.  Kontrolujú :  

 Stav plnenia inkasa členských príspevkov 

 Stav členskej základne a jej evidenciu 

 Vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov, návrhov a pripomienok 

 Plnenie obsahu hlavných úloh a prijatých uznesení z hľadiska dodržania termínu splnenia úloh a 

uznesení 

2.4.  Poskytujú :  

 Metodickú pomoc nižším stupňom KaRK a revízorom. 

1. Kontrolné a revízne komisie a revízori DHZ úzko spolupracujú s orgánmi DPO SR na úrovni ktorých 

boli ustanovené, prijímajú ich podnety a predkladajú im svoje zistenia, odporúčania a návrhy. Príslušné 
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orgány DPO SR a DHZ sú povinné zaoberať sa nimi v súlade so schváleným rokovacím poriadkom DPO 

SR a oznámiť svoje stanovisko. 

2. Pri svojej činnosti majú kontrolné a revízne komisie právo: 

a) k prístupu ku všetkým materiálom a dokumentácii s výnimkou utajovaných písomností 

b) vyžadovať informácie a vysvetlenia od funkcionárov a zamestnancov všetkých organizačných 

stupňov DPO SR 

c) využívať všetky dostupné informácie vydané formou smerníc, zápisov, oznámení a uznesení 

d) vzájomne sa informovať medzi kontrolnými a revíznymi komisiami na všetkých stupňoch DPO 

SR 

3. Kontrolné a revízne komisie nie sú si vzájomne nadriadené alebo podriadené. Komisia vyššieho 

organizačného stupňa nemôže ukladať úlohy komisiám nižších organizačných stupňov, ale pomáha im 

v práci a metodicky usmerňuje ich činnosť. 

4. V záujme užšej spolupráce, pomoci a koordinácie sú členovia kontrolných a revíznych komisií vysielaní 

na zasadania nižších organizačných stupňov, kde vykonávajú metodickú a inštruktážnu činnosť. 

5. Republiková kontrolná a revízna komisia DPO vydáva metodické pokyny a informácie pre prácu 

kontrolnej a revíznej činnosti. 

1. Kontrolné a revízne komisie pracujú podľa ročných plánov. Plány revíznych komisií DPO SR 

a revízorov DHZ musia byť v súlade s plánom orgánov DPO na úrovni ktorých pracujú. Z rokovaní 

RKaRK DPO, OKaRK a ÚzKaRK sa zápisy vyhotovujú najneskôr do 10 dní od ukončenia zasadania a 

zápis obdržia príslušné orgány DPO SR. Jeden zápis sa zakladá ako dokumentácia príslušnej kontrolnej 

a revíznej komisie. Revízne komisie nižších organizačných stupňov a revízori DHZ zo svojich rokovaní 

predkladajú zápisy príslušným orgánom (výboru DHZ), prípadne podľa rozhodnutia nadriadeným 

orgánom v závažných alebo nevyhnutných prípadoch vyšším kontrolno-revíznym komisiám (OKaRK, 

ÚzKaRK a RKaRK DPO). 

2. Kontrolné a revízne komisie zasadajú v súlade s plánom práce alebo podľa potreby. Zasadanie zvoláva 

predseda komisie písomne 10 dní vopred. Predseda revíznej komisie je povinný zvolať mimoriadne 

zasadnutie, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov RKaRK, OKaRK, ÚzKaRK alebo Predsedníctvo 

OV resp. ÚzV DPO, v DHZ výbor DHZ. V týchto prípadoch sa tak musí stať najneskôr do 14 dní a to 

písomne s uvedením dôvodov. 

1. Funkčné obdobie kontrolných a revíznych komisií DPO SR a revízorov DHZ je rovnaké ako funkčné 

obdobie orgánov DPO SR a DHZ na úrovni ktorých pracujú. 

2. Členstvo v kontrolnej a revíznej komisii a revízorov je nezlučiteľné s funkciou v orgáne na úrovni 

ktorého bola komisia ustanovená. 

3. Predseda kontrolnej a revíznej komisie (RKaRK, OKaRK, ÚzKaRK a DHZ) prípadne ďalší členovia 

revíznych komisií na príslušných stupňoch sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí orgánov príslušného 

stupňa (Prezídia DPO SR, Predsedníctva OV resp. ÚzV DPO a výboru DHZ) s hlasom poradným. 

1. Kontrolné a revízne komisie všetkých stupňov DPO SR sú povinné zakladať správy z vykonaných 

kontrol a revízií a sledovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

2. Ak sa prijaté opatrenia aj napriek písomným upozorneniam neplnia, alebo sa plnia nedostatočne, 

kontrolná a revízna komisia a revízori sú povinní celú záležitosť znovu prerokovať a s príslušným 

vyjadrením predložiť príslušnému nadriadenému orgánu DPO SR na prerokovanie. 

3. Smernica bola schválená RKaRK DPO a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008 

 
JUDr. Jozef  M i n á r i k     Vendelín  H o r v á t h 
    prezident DPO SR               generálny sekretár DPO SR 


