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Správa revíznej komisie KST za rok 2012 
 

RK KST v zložení Ing. Ján Pullmann, Anna Mazániková, Vladimír Feherpataky vykonala kontrolu 
účtovných dokladov KST za rok 2012 a kontrolu plnenia prijatých uznesení VV, ÚR a VZ KST. 
Kontrola bola hlavne zameraná na celkové hospodárenie s finančnými prostriedkami, dokladovanie 
skutočností, dodržanie zákona o účtovníctve. 
 
Kontrola účtovných dokladov 
Kontrola pokladničných dokladov, výpisov z účtov, faktúr, príjmov, výdavkov bola vykonaná 
v dňoch 4.-5.4.2013 v sídle KST v Bratislave. 
 
Kontrola jednotlivých účtov bola zameraná na pohyb finančných prostriedkov , platenie nájmov na 
prenajatých objektoch, opodstatnenosti výdavkov, dokladovanosti príjmov a výdavkov. 
 
Pokladničné doklady, ktorými sú vyúčtované náklady na cestovné, dopravu, školenia, materiál, ko-
pírovanie, poštovné a pod. obsahujú požadované prílohy. U pokladničných dokladov bola vykoná-
vaná štvrťročne inventarizácia pokladničných dokladov. Výdavky sú v zmysle schválených vyko-
návacích predpisov KST. 
 
Účtovné doklady,  ktoré boli predložené ku kontrole za rok 2012 sú riadne označené poradovým 
číslom a podpísané zodpovednými funkcionármi a zamestnancami KST. 
 

    Dodavateľské faktúry  boli vystavené za výkon PO , OBP, za účtovníctvo, vodné, stočné, nájom 
    pozemkov, za rekonštrukčné práce na chate pod Rysmi, na opravy a zariadenie chaty pri Zelenom 

plese a na chate M.R. Štefánika. 
     Všetky dodavateľské faktúry sú podpísané najmenej dvomi štatutármi KST. 
     Na prijatých faktúrach v zmysle zákona č. 502/2003 Z.z. o finančnej kontrole je vykonávaná pred-

bežná, priebežná i následná kontrola a faktúry obsahujú požadované prílohy. 
 

Cestové náhrady, týkajúce sa zasadnutí VV KST, ÚR  KST a  VZ KST 22.4.2012 sú v súlade zo 
zápisnicami z týchto zasadnutí. To isté platí o vyúčtovaní cestovných náhrad delegovaných členov 
VV KST na rôzne turistické akcie, ktoré sú v súlade so schválenými uzneseniami VV KST. 
Konštatujeme však, že z  kontroly dokladov, ako aj zo „Správy o hospodárení za rok 2012“ vyplý-
va, že sme prekročili rozpočtované náklady na činnosť ÚR KST, VV KST a turistické podujatia.   
 
Inventarizácia majetku 
Inventarizácia majetku na jednotlivých chatách a sídle KST bola vykonávaná na základe uznesenia 
č. 59/2012. Boli predložené inventarizačné zápisy z inventúry tatranských chát, chaty M. R. Štefá-
nika, DT Bardejov a RS Kokava-Háj.  Ku dňu kontroly inventarizačných zápisov 5.4.2013 chýbal 
inventarizačný zápis  z inventarizácie Chaty pri Zelenom plese a tento stav nebol zmenený ani ku 
dňu zasadnutia VV KST 19.4.2013. 
 



Kontrola uznesení 
Na základe čl. 2 písm. f) platného VP o činnosti revíznej komisie bola vykonaná kontrola plnenia 
uznesení VV KST, ÚR a VZ KST za rok 2012 vč. uznesení z roku 2010 a 2011,  ktoré prešli  do 
roku 2012 ako nesplnené. 

V roku 2012 bolo prijatých 164 uznesení, z ktorých ku dňu konania ÚR KST a VZ KST je v plnení 
ešte 14 uznesení (U 29, 46, 59, 110, 114, 115, 130, 135, 142, 144, 145, 146, 147 a 162). 

 

Okrem toho do roku 2012 prešlo plnenie 4 uznesení z roku 2010 a  29 z roku 2011. Ku dňu konania 
ÚR KST a VZ KST sú v plnení ešte 2 uznesenia z roku 2011 (U 52 a 108/2011).  

 

Vybavovanie sťažnosti 
V roku 2012 revíznej komisii boli doručené 2 sťažnosti. Obidve boli doručené od  členov sekcie 
značenia, a to od Ing. Juraja Hladkého a Ing. Ivana Zapletal.  

Obe sťažnosti boli ukončené vzdaním sa členstva v sekcii značenia oboch sťažovateľov. Členovia 
RK konštatujú, že obe sťažnosti boli neodôvodnené.   

 
 
Návrh opatrení :  
 
1.Odporúčame VV KST, aby plánoval zasadnutia orgánov  KST, schvaľoval delegátov na hlavné 

turistické podujatia KST a iné pracovné cesty členov orgánov KST s cieľom neprekračovať roz-
počtované náklady za príslušný rok. 

 
2. Upozorňujeme VV KST na zdĺhavosť plnenia niektorých  uznesení, prípadne zvažovať termíny 

ukladania úloh , keďže sa jedná o dobrovolných pracovníkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave ..................... 
      

Ján Pullmann, predseda RK KST   ....................................................................... 

Vladimír Fehérpataky, člen RK KST:  ...................................................................... 

Anna  Mazániková, členka RK KST:  ...................................................................... 

 
 
 
 



 


