
S p r á v a 

Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO SR 

za obdobie rokov 2017 až 2022 

 

 Vážené delegátky a delegáti Republikového valného zhromaždenia DPO SR, vážení 

hostia! 

 Dovoľte, aby som Vám predložila správu o činnosti Republikovej kontrolnej a revíznej 

komisie DPO SR za obdobie rokov 2017 až 2022. 

DPO SR na svoju činnosť a na plnenie nevyhnutných úloh pri ochrane životov, zdravia 

a všetkých foriem vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami vynakladá nemalé 

finančné prostriedky, ktoré je potrebné čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využívať. 

V zmysle Stanov DPO SR bola na Republikovom valnom zhromaždení DPO SR v roku 

2017 zvolená a potvrdená Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR. Zloženie komisie 

sa počas uplynulého volebného obdobia zmenilo v jednom prípade. Došlo k výmene člena 

komisie za Trnavský kraj, nakoľko pôvodný člen RKaRK DPO SR  bol preradený do  

Republikovej  organizačno-právnej komisie DPO SR. KV DPO SR Trnava preto v roku 2021 

kooptoval na jeho miesto novú členku.  

V decembri 2021 odstúpil z pozície predsedu RKaRK DPO SR pán Ing. Jozef Kovalčík 

a za predsedníčku bola zvolená pani Renáta Gregorová.  

Republiková kontrolná a revízna komisia DPO SR v uplynulom funkčnom období 

zasadala 20 krát. 

RKaRK DPO SR v hodnotenom období venovala vo svojej práci hlavnú pozornosť 

účelnému a efektívnemu využívaniu materiálnych a finančných zdrojov. Orientovala sa na 

skvalitňovanie vlastnej práce, ako i celého kontrolno-revízneho systému v Dobrovoľnej 

požiarnej ochrane SR a napomáhala tak k zvyšovaniu účinnosti jej preventívno-výchovného 

pôsobenia. Dôslednou kontrolou zabezpečovala dodržiavanie Smerníc DPO SR a zásad 

hospodárnosti. 

RKaRK DPO SR zasadala pravidelne v cca štvrťročných intervaloch a kontroly boli 

zamerané hlavne na tieto oblasti: 

- kontrola všetkých účtovných dokladov DPO SR, ich vecná správnosť 

a hodnovernosť 

- kontrola hospodárenia v autoprevádzke 

- kontrola pokladničných hotovostí 

- kontrola uznesení, plnenie obsahu hlavných úloh a prijatých uznesení z hľadiska 

dodržiavania termínu splnenia úloh a uznesení 

- vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov, návrhov a pripomienok 



Komisia v rámci pravidelných kontrol počas svojho pôsobenia zistila rozdiely, ktoré boli 

obratom odstránené a iné zásadné nedostatky nezistila.  

Na RKaRK DPO SR boli podané a riešené tri sťažností.  

Prezídium HaZZ ekonomický odbor, každoročne vykonáva vecnú a finančnú správnosť 

vyúčtovania, zúčtovanie štátnej dotácie (2017-2020) a projektov (2011-2022) financovaných 

zo štátnych dotácií. 

 

   V máji 2017 bola vykonaná kontrola Inšpektorátom práce BA III. Boli zistené nedostatky, 

ktoré boli následne odstránené. 

Vo februári 2022 predsedníčka RKaRK DPO SR bola prítomná pri odovzdávaní a preberaní 

funkcie generálneho sekretára DPO SR. 

      Počas zasadnutí RKaRK DPO SR boli pravidelne prerokovávané aj rozpočty DPO SR 

a vyúčtovania hospodárenia DPO SR za roky 2017 až 2022. Predmetom rokovaní komisie boli 

aj pravidelné ročné inventarizácie majetku DPO SR spolu s odpismi vyradeného majetku. 

• v  k.ú. Moštenica okr. B.B. mali DPO SR vo vlastníctve dva objekty, tieto boli v zlom 

technickom stave s množstvom závad a s veľmi starými zriaďovacími predmetmi – 

v roku 2019 zrealizovaný odpredaj.  

• v k.ú. Zemplínska Śírava  sa nachádzali 2 ks unimobuniek. V roku 2019 zrealizovaný 

odpredaj bez pozemku. 

• budova VPO, DPO SR Martin – Priekopa, v roku 2021 zrealizovaný odpredaj. 

 

 Na základe výsledkov a získaných poznatkov je možné konštatovať, že RKaRK DPO SR 

v uplynulom funkčnom období uložené úlohy splnila. Hospodárenie DPO SR sa riadilo 

schválenými rozpočtami, ktoré boli vypracovávané v súlade so zameraním činnosti DPO SR 

v možnostiach získaných finančných prostriedkov. 

RKaRK DPO SR k rozpočtom, ku správam o hospodárení DPO SR ako aj k jednotlivým 

kontrolám vypracovávala stanoviská, ktoré boli predkladané na zasadnutia Prezídia DPO SR a 

Snemu DPO SR. 

Zasadnutí RKaRK DPO SR sa pravidelne zúčastňoval generálny sekretár DPO SR a na 

rokovania Prezídia DPO SR bol pravidelne prizývaný predseda RKaRK DPO SR. 

RKaRK DPO SR vyslovuje presvedčenie, že každý náš člen a funkcionár chápe 

požiadavku efektívneho vynakladania finančných prostriedkov a venuje zvýšenú pozornosť aj 

starostlivosti o zverený majetok. Sme toho názoru, že naše DHZ, ktoré vykonávajú alebo 

budú vykonávať hospodársku činnosť, budú túto činnosť realizovať s maximálnou 

zodpovednosťou a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami. 

 



    Záverom mi dovoľte, aby som touto cestou poďakovala všetkým členom RKaRK DPO SR za 

ich vykonanú prácu od roku 2017 až do dnes a novozvoleným členom zaželala veľa úspechov, 

aby svojej práci venovali všetok svoj um a schopnosti. 

 

Ďakujem za pozornosť. 

 

 

Trenčín 06.08. 2022 

 

                                                                       Renáta Gregorová 

                                                               predsedníčka RKaRK DPO SR 


