
Revízny poriadok Klubu bratislavských turistov

Článok 1
Zásady činnosti revíznej komisie

Tento poriadok upravuje zásady kontrolnej činnosti Revíznej komisie KBT / RK KBT / v
KBT a v jeho organizačných zložkách.

Článok 2
Pôsobnosť revíznej komisie

Revízna  komisia je nezávislý kontrolný orgán KBT. Jej  pôsobenie vyplýva  zo Stanov KBT.
Revízna komisia:
a.) upozorňuje VV KBT na zistené nedostatky s návrhmi na opatrenia,
b.) kontroluje evidenciu majetku KBT a hospodárenie s ním,
c.) kontroluje  dodržiavanie  rozpočtu KBT a účelovosť  použitia vynakladaných
finančných prostriedkov,
e.) v  rámci svojej pôsobnosti  vybavuje sťažnosti,  podnety a oznámenia členov KBT a
zabezpečuje ich evidenciu,
f.) kontroluje plnenie a dodržiavanie stanov a uznesení KBT a KST,
g.) v  prípade nejasnosti VV KBT - ak tento  nezasadal dlhšie  ako tri  mesiace – môže zvolať
zasadanie VV KBT a navrhnúť jeho program.

Článok 3
Formy a metódy kontrolnej činnosti

Revízna komisia KBT vykonáva kontrolnú činnosť:
a.) podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na príslušný rok,
b.) na základe zistení, podnetov a sťažností,
Kontrolnou činnosťou  sa zisťuje  objektívny stav  kontrolovaných skutočností  a ich  súlad
s predpismi KBT, ako aj inými všeobecne záväznými predpismi. Revízna komisia v rozsahu
svojej právomoci zameriava činnosť na hospodárnosť a účelnosť plnenia úloh KBT. V rámci
kontrolnej činnosti zisťuje príčiny nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov za
tieto nedostatky.
Vlastný výkon operatívnej kontrolnej činnosti revíznej komisie mimo plánu práce komisie sa
uskutočňuje  na  základe  písomného  poverenia  predsedu  RK.  V poverení  predsedu RK sa
uvedie zameranie a rozsah kontroly a preverované obdobie. K výkonu operatívnej kontrolnej
činnosti členov RK KBT musí byť doložené aj zistenie, podnet alebo sťažnosť, ktorá vyvolala
operatívnu kontrolnú činnosť. 

Článok 4
Oprávnenia a povinnosti členov revíznej komisie

Členovia revíznej komisie:
a.) vyžadujú od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote boli poskytnuté doklady,
iné písomnosti,  vyjadrenia, informácie, prvopisy dokladov a stanoviská potrebné pre výkon
kontroly;
b.)  vyžadujú  súčinnosť zodpovedných pracovníkov,  kontrolovaného subjektu,  potrebnú na
vykonanie kontroly. Od ďalších funkcionárov možno vyžadovať súčinnosť v nevyhnutnom
rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak;
c.) ukladajú povinnosť,  aby kontrolované subjekty v  určenej lehote odstránili  nedostatky
zistené kontrolou a predložili v  určenej lehote písomnú  správu o  opatreniach na odstránenie
nedostatkov;



d.) po oboznámení s kontrolnými zisteniami vyžadujú v určenej lehote od zodpovednej osoby
písomné vyjadrenie ku  všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú  uplatnenie  právnej
zodpovednosti.

Článok 5
Závery z vykonanej kontroly

1. Výsledky z kontroly sa písomne spracúvajú do správy o vykonaní kontroly.
2. Výsledky kontroly sa prerokujú za účasti predsedu organizačnej zložky KBT alebo ním

poverenej osoby a osôb, ktoré kontrolu vykonali.
3. Súčasťou zápisu  sú  dôkazové  doklady a písomné vyjadrenia zodpovedných osôb  s

cieľom dosiahnutia  maximálnej objektivity kontroly s  platnými zákonnými a právnymi
predpismi a stanovami KBT.

4. Súčasťou zápisu z kontroly je spravidla návrh opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov.

5. Zápis o vykonanej kontrole predloží Revízna komisia KBT Výkonnému výboru KBT.
6. Ak  Revízna komisia KBT pri kontrole zistí  skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že bol

spáchaný trestný čin, navrhne písomne štatutárnemu zástupcovi  KBT dať podnet na
začiatok trestného konania.

Článok 6 
Záverečné ustanovenia

Revízny poriadok, schválený VZ KBT 10. 11. 2010, bol upravený a doplnený na základe
prerokovania na VV KBT dňa 28. 03 .2022 a schválilo ho VZ KBT dňa 30. 03. 2022. Tento
Revízny poriadok KBT nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Predseda revíznej komisie KBT Predseda  KBT

Návrh  (úpravu  pôvodného  Kontrolného  poriadku  KBT  z  roku  2010)  spracovali  členovia
Revíznej komisie KBT v marci 2022.
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