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Revízna správa Dozornej rady Komory geodetov a kartografov 

za obdobie 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 

 

Dozorná rada Komory geodetov a kartografov (DR) predkladá Revíznu správu za obdobie 01. 01. 

2019 – 31. 12. 2019. Pôvodne bola správa určená pre valné zhromaždenie KGK ktoré sa malo konať 

20. 03. 2020 v Banskej Bystrici. 

 

Činnosť dozornej rady 

DR ako kontrolný orgán Komory riadi svoju činnosť Zákonom o komore geodetov a kartografov, 

Stanovami komory a Štatútom dozornej rady. Hlavnými úlohami DR v zmysle týchto dokumentov je: 

 Kontrola plnenia uznesení valného zhromaždenia (VZ). 

 Dohliadať na výkon pôsobnosti ostatných orgánov. 

 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a previerka ročnej účtovnej závierky. 

DR sa na zasadaniach riadila vypracovaným plánom činnosti a v hodnotenom období zasadala 4 

krát: 

 jún 2019     Vígľaš 

 december 2019    Zvolen 

 december 2019    internet 

 marec 2020     Bratislava 

DR každý štvrťrok vykonala kontrolu hospodárenia a posúdenie čerpania finančných prostriedkov 

v súlade s rozpočtom. Skutočnosti zistené kontrolou sa uvádzajú v príslušných správach. 

O výsledkoch kontroly je informované predstavenstvo a ostatné orgány Komory.  

Činnosť orgánov komory kontrolovala DR prostredníctvom účasti poverených členov DR na ich za-

sadnutiach a kontrolou súvisiacich dokumentov. 

 

Kontrola plnenia uznesenia VZ 2019 v Senci 

VZ v Senci uložilo predstavenstvu, orgánom Komory, odborným komisiám, ale aj členom Komory 

spolu 15 úloh. O ich plnení informoval predseda predstavenstva a predsedovia orgánov Komory. 

 Predstavenstvo    7 úloh 

 Odborným komisiám    1 úlohu 

 Ostatným orgánom Komory   2 úlohy 

 Členom Komory    3 úlohy 

DR skontrolovala plnenie uznesení VZ a prišla k zisteniu, že všetky uznesenia uložené na VZ 2019 

v Senci boli splnené. 

 

 

Kontrola činnosti predstavenstva 

Predstavenstvo v uplynulom období zasadalo 6 krát a riešilo úlohy spojené s bežným chodom Komo-

ry ako aj otázky vysoko odborné. Predstavenstvo pracuje spoľahlivo, zverené úlohy plnilo svedomite 

a bez prieťahov.  

 

Kontrola činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie 

DR vykonáva kontrolu činnosti Skúšobnej a autorizačnej komisie prostredníctvom svojej členky Ing. 

Šrámkovej. SAK si plní svoje povinnosti zodpovedne nielen v rozsahu Skúšobného a autorizačného 

poriadku, ale aj nad jeho rámec. 

 

Kontrola činnosti disciplinárnej komisie 
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Činnosť DK podrobne sleduje člen DR Ing. Nechuta, ktorý sa zúčastňuje ich zasadaní. DK pristupuje 

k riešeniu sťažností konštruktívne a citlivo. Nerieši len represívnu stránku veci, ale a svojou prácou 

sa snaží pozdvihovať renomé našej profesie. 

 

Posúdenie čerpania rozpočtu Komory a kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Podrobné čísla o čerpaní rozpočtu nebudem uvádzať, pretože sú predmetom inej správy.  Pre rok 

2019 bol rozpočet zostavený ako deficitný s plánovaným schodkom – 41 282,24 €. V roku 2019 sme 

dosiahli nižšie náklady a zároveň aj vyššie výnosy ako sme plánovali a tak schodok je nakoniec iba – 

21 092,75 €. Výsledok je ten, že v roku 2019 sme hospodárili o 20 189,49 € lepšie ako sme predpo-

kladali. 

Plánovaný rozpočet bol prekročený v 13 položkách. K významnému prekročeniu (nad 500 €) došlo 

v nasledujúcich položkách: 

 Nákup kancelárskej techniky 328,49%  prekročenie o 2 284, 49 € 

 Legislatívny rada Komory  206,05% prekročenie o 2 157,12 € 

 Činnosť GLCE    124,43%  prekročenie o 811,21 €  

Priemerne sme čerpali náklady na 94,54 %. Našli sa však aj tri rozpočtové položky z ktorých sa 

vôbec nečerpalo. 

DR doporučuje, zostaviť rozpočet na nasledujúce obdobie tak, aby nedochádzalo k významnému 

prekračovaniu (čerpaniu) plánovaných položiek. 

Vzhľadom na to, že finančná rezerva sa postupne míňa doporučujeme vykonať príslušné opatrenia 

tak, aby mohol byť rozpočet zostavovaný ako vyrovnaný.  

Z týchto uvedených čísiel je vidieť, že Komora pristupuje k zostavovaniu rozpočtu a hospodáreniu 

s zverenými finančnými prostriedkami zodpovedne. 

 

Revízia ročnej účtovnej závierky 

Dozorná rada vykonala revíziu účtovnej závierky, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. 12. 2019, 

súvisiaci výkaz ziskov a strát a poznámky ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad 

a metód a konštatuje že závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie KGK k  31. 12. 

2019 a výsledkov jej hospodárenia za rok 2019. 

Na základe vykázaných príjmov a výdavkov nevznikla komore povinnosť zaplatiť daň. 

Z rozboru hospodárenia je vidieť, že Komora hospodári so zverenými prostriedkami šetrne a snaží sa 

znižovať náklady a zároveň zvyšovať príjmy a to aj v iných oblastiach ako sú členské príspevky. Za 

to treba kompetentných pracovníkov pochváliť. 

 

Zhodnotenie 

Dozorná rada sa v tejto Revíznej správe snažila ukázať členom komory na nami zistené pozitíva a 

negatíva. DR konštatuje že v činnosti KGK v sledovanom období zistila minimum nedostatkov. 

Taktiež však treba spomenúť a vyzdvihnúť, že členovia orgánov komory, členovia ad-hoc komisií, 

redakčnej rady a zamestnanci komory pracovali v uplynulom období zodpovedne a plnili zverené 

povinnosti dôkladne o čom svedčia dosiahnuté výsledky. 

 

 

Ing. Vladimír Vázal 
Predseda Dozornej rady KGK 


