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 Zápisnica zo XVI. Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, 

uskutočneného 10. januára 2015 v Žarnovici 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:  

Kaliský Dušan, Kollárik Miloš, RR Banská Bystrica; Perhala Peter, Vallo Andrej, RR KBT; Chromík 

Ján, Čadca; Brnušák Jozef, RR Orava; Ollé Alexander, RR Dunajská Streda; Reiser Dušan, RR 

Humenné; Štefan Kuiš, RR KTMK; Ján Gajdoš, RR Levice; Rusnák Ernest, RR Levočské vrchy-

Branisko; Lupták Ján, RR Liptovský Mikuláš; Jozef Dorniak, RR Lučenec; Pavlovič Marián, RR Malé 

Karpaty; Jozef Haráni, Hudák Štefan, RR Turiec; Ballo Ivan, RR Michalovce; Kárás Július, RR Nitra; 

Žilka Milan, RR Poprad; Kubáň Augustín, RR Považská Bystrica; Fiľakovský Juraj, Bodnárová 

Alena, RR Prešov; Pánis Peter, Lomnický Milan, RR Prievidza; Brndiar Jaroslav, Rimavská Sobota; 

Markušovský Martin, RR Rožňava; Kušnyer Miroslav, RR Spišská Nová Ves; Vereščák Ján, RR 

Svidník – Stropkov; Dragúň Peter, RR Topoľčany; Kajda Štefan, RR Trebišov; Salviany Igor, Mrlina 

Ján, RR Trenčín; Herchl Miroslav, RR Trnava; Šinka Ivan, RR Veľký Krtíš; Hreha Ján, RR Vranov 

nad Topľou; Škutová Eva, RR Zvolen; Ziman Miloš, RR Žiar nad Hronom; Klučka Ján, Rechtorík 

Anton, RR Žilina. 

Neprítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:  

Choma Martin, RR Bardejov; Martinček Pavol, RR Komárno; Dzugas Karol, RR Košice-okolie; Vlčej 

Jozef, RR Senica; Mrug Pavel, RR Stará Ľubovňa. 

Prítomní delegáti s hlasom poradným:  
Andrási Stanislav, člen VV pre značenie, mládež a cestovný ruch; Gábriš Vladimír, člen VV pre 

činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu; Jeremiáš Vojtech, sekcia VhT; Krištofová Anna, 

podpredsedníčka pre organizáciu a legislatívu; Mazániková Anna, predsedníčka revíznej komisie; 

Petrík Marián, klasifikačná komisia; Pullmann Ján, člen revíznej komisie; Puncochář Ján, člen 

revíznej komisie; Racek Jindrich, sekcia pešej turistiky;Šoffa Jozef, sekcia vodnej turistiky; Valúch 

Dušan, generálny sekretár.  

Neprítomní delegáti s hlasom poradným:  
Belás Martin, predseda učebno-metodickej komisie; Hučko Michal, predseda sekcie JT; Kollárová 

Zuzana, Krásy Slovenska; Andrási Stanislav, predseda sekcie mládeže.  

Prítomní hostia: 

Tomáš Gaža, KST Detva; Miroslav Jílek, Chata pri Zelenom plese;  Kubáň Augustín, Púchov; Štrba 

Vladimír, Detva. 

Pracovníci sekretariátu KST: Anna Luhová, Ida Ovečková. 

 

PROGRAM:  

 

1) Otvorenie, privítanie hostí     P. Dragúň 

2) Schválenie návrhu programu     P. Dragúň 

3) Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie  (MK, NK, VK) P. Dragúň 

4) Udelenie čestných ocenení KST     P. Dragúň 

5) Kontrola uznesení z VZ  KST 8.6.2014    P. Dragúň 

6) Správa mandátovej komisie     predseda MK 

7) Návrh na voľbu člena VV pre program (turistiku), kvalifikáciu a klasifikáciu 

        predseda VK 

8) Diskusia       P. Dragúň 

9) Vyhlásenie výsledkov voľby člena VV    predseda VK 

10) Správa o činnosti KST za rok 2014 a hlavné úlohy v 2015 P. Dragúň 

11) Návrh na zmenu stanov KST     P. Dragúň 

12) Odpoveď na správu revíznej komisie zo 7.6.2014  A. Krištofová 

13) Správa o hospodárení k 30.9.2014    A. Krištofová 

14) Návrh rozpočtu KST 2015     A. Krištofová 

15) Situácia v majetku KST a Turservis KST, s.r.o. podľa jednotlivých investičných celkov 
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A.Krištofová 

16) Účtovníctvo a uzávierky rokov 2010, 2011, 2012, 2013, a stav k 30.6.2014 

        A.Krištofová 

17) Zmena percenta rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 

        A.Krištofová 

18) Poistenie členov KST      A.Krištofová 

19) Správa revíznej komisie      A. Mazániková 

20) Diskusia       P. Dragúň 

21) Návrh uznesenia      predseda NK 

22) Ukončenie       P. Dragúň 

 

      
1,2/  Otvorenie, privítanie hostí, schválenie návrhu programu  

Rokovanie VZ o 10:00 otvoril predseda KST Peter Dragúň. Privítal hostí, delegátov s hlasom 

rozhodujúcim, delegátov s hlasom poradným  a prizvaných, požiadal o odsúhlasenie/návrh zmien 

programu. Navrhnutý program bol schválený, s výsledkom: proti: 0, zdržal sa: 0, za: optická 

väčšina. 
  

3/ Voľba  mandátovej, volebnej a návrhovej komisie  

Mandátová komisia (ďalej len MK) bola navrhnutá v zložení: Dušan Reiser, predseda; Ján Hreha 

člen, Igor Salviany člen.  

MK bola schválená, s výsledkom: proti - 0, zdržal sa - 0, za - optická väčšina. 

Volebná komisia (ďalej len VK) bola navrhnutá v zložení: Eva Škutová, predseda; členovia Štefan 

Kajda, Martin Markušovský 

VK bola schválená, s výsledkom: proti - 0, zdržal sa - 0, za - optická väčšina. 

Návrhová komisia (ďalej len NK) bola navrhnutá v zložení: Miloš Ziman, predseda; členovia Juraj 

Fiľakovský, Ján Vereščák. 

NK bola schválená, s výsledkom: proti - 0, zdržal sa - 0, za: optická väčšina. 

 

4/  Odovzdanie ocenení 

P. Dragúň odovzdal ocenenia. 

 

5/ Kontrola uznesení z VZ  KST 8.6.2014 

Valné zhromaždenie skonštatovalo, že uznesenia boli splnené. 

 

6/ Správa mandátovej komisie 

Predseda mandátovej komisie Miloš Ziman  informoval, že zo 43 pozvaných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim je prítomných 38 delegátov, čo je 88,4 % účasť. Konštatoval, že XVI. VZ KST je 

uznášaniaschopné, nadpolovičnú väčšinu pre úspešné hlasovanie predstavuje 20 hlasov. 

 

7,8,9/ Návrh na voľbu člena VV pre program (turistiku), kvalifikáciu a klasifikáciu 

Kandidáti: Ing. Miloš Ziman.  Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 39, z toho neplatných: 1, 

platných: 38, z toho získal Ing. Miloš Ziman 36 hlasov. Predseda VK skonštatoval, že členom VV 

KST pre program (turistiku), kvalifikáciu a klasifikáciu sa stáva Ing. Miloš Ziman. 

 

Počas procesu sčítavania hlasov prebehla diskusia, v ktorej odstupujúci nájomca Chaty pre Zelenom 

plese M. Jílek poďakoval KST za 20 ročnú spoluprácu. A. Ollé pozval ako organizátor letného zrazu 

všetkých na zraz. D. Kaliský otvoril tému predaja „Športkempu“, na čo A. Krištofová zareagovala, že 

je zbytočné hovoriť o tejto téme, pokiaľ nie sú pripravené riadne podklady. T. Gažo pozval 

prítomných na 52. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska. 

 

10/ Správa o činnosti KST za rok 2014 a hlavné úlohy v 2015 P. Dragúň 

Predniesol predseda KST, je prílohou tohto zápisu. 
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11/ Návrh na zmenu stanov KST     A. Krištofová, P. Dragúň 

A. Krištofová navrhla zmenu stanov KST nasledovne: v článku IX. Štatutárne orgány KST, ods. 2 sa 

dopĺňa veta: „V prípade finančných transakcií posielaných elektronicky v hodnote vyššej ako 50.000 € 

konajú najmenej dvaja štatutári spoločne.“ 

Výsledok hlasovania za zmenu stanov: za: 35, proti: 0, zdržal sa:  0, zmena stanov bola schválená. 

 

P. Dragúň skonštatoval, že návrhov na zmenu stanov bolo v riadnom termíne na ústredie KST 

doručených viac. Pretože vedenie KST plánuje do najbližšieho VZ aktualizovať stanovy v širšom 

rozsahu, navrhol, aby sa dnešné VZ stanovami už ďalej nezaoberalo. Tie návrhy, ktoré už boli 

predložené budú zakomponované. 

Výsledok hlasovania o tom že dnešné VZ sa už nebude zaoberať ďalšími návrhmi na zmenu stanov: 

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1, schválené. 

 

12/ Odpoveď na správu revíznej komisie zo 7.6.2014  A. Krištofová 

Stručne zhrnula A. Krištofová. Materiál sa nachádza v prílohe tejto zápisnice. 

D. Kaliský v diskusii uviedol, že správy RK neboli robené tendenčne. J. Fiľakovský vyslovil názor, že 

nestačí uvádzať fakty, treba pristupovať a k riešeniu. 

 

13/ Správa o hospodárení k 30.9.2014    A. Krištofová 

Stručne zhrnula A. Krištofová. Správa je prílohou zápisu. 

 

14/ Návrh rozpočtu KST 2015     A. Krištofová 

Návrh predniesla A. Krištofová. Pripravila tri druhy rozpočtu, kde sú uvedené rôzne varianty 

prerozdelenia financií z členského na ústredie, regionálne rady a kluby.  Pretože k odsúhlaseniu jednej 

z variant je potrebné hlasovanie podľa bodu 17, hlasovanie o rozpočte sa presunulo za bod 17.  

 

15/ Situácia v majetku KST a Turservis KST, s.r.o. podľa jednotlivých investičných celkov 

A.Krištofová. 

Predniesla A. Krištofová. Majetkom Turservisu je len fotovoltika na Téryho chate. Spoločnosť nemá 

žiadne príjmy. 

I.Ballo polemizoval s vyjadrením A. Krištofovej. Podľa neho má Turservis raz ročne fakturovať voči 

distribučnej spoločnosti za výrobu el. energie. 

Návrh uznesenia: predložiť analýzu situácie ohľadom TURSERVIS KST s.r.o., pripraviť návrh 

majetko  - právneho vyrovnania medzi TURSERVIS KST s.r.o. a KST a personálneho riešenia 

konateľa TURSERVIS KST s.r.o. T: 30.6.2015, 

Hlasovanie: za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1, schválené. 

 

16/ Účtovníctvo a uzávierky rokov 2010, 2011, 2012, 2013, a stav k 30.6.2014   A.Krištofová 

 

Výsledky hospodárenie v rokoch 2010,2011,2012,2013 

rok zisková činnosť Nezisková činnosť SPOLU 

2010 -29 919.00 € -21 675.00 € -51 594.00 € 

2011 -95 708.00 € 89 390.00 € -6 318.00 € 

2012 -39 663.24 € -6 772.24 € -46 435.48 € 

2013 -49 111.53 € -4 048.70 € -53 160.23 € 

Vysvetlivky (-) pred číslom znamená, že v danom roku bola  strata 

 

17/ Zmena percenta rozdelenia členských príspevkov od roku 2015             A.Krištofová 

A. Krištofová vysvetlila, prečo je pre systém fungovania KST potrebný variant prerozdelenia príjmov 

z členských príspevkov tak, aby 40 % bolo poskytnutých ústrediu KST. Prebehla diskusia, ktorej záver 

vyvrcholil do hlasovania. Hlasovalo sa za nasledovné uznesenie: 
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„Rozdelenie členských príspevkov bude od roku 2015 tak, aby členské príspevky boli rozdeľované 

nasledovne: 

 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST, 

 40 % ústrediu KST, 

 20 % regionálnej rade KST. 

 

Hlasovanie: za: 29, proti: 7, zdržal sa: 1, schválené. 

 

18/ Poistenie členov KST      A.Krištofová 

Na zasadnutie bola pozvaná zástupkyňa poisťovne UNION pani Michaela Šturcová, špecialistka pre 

kľúčových klientov. Oboznámila účastníkov o poistení. Po zodpovedaní otázok z pléna sa pristúpilo 

k hlasovaniu za odsúhlasenie celoročného hromadného poistenia členov KST v hodnote 1 €/ročne: 

Hlasovanie: za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1, schválené. 

 

A.Krištofová súčasne navrhla zmenu výšky členských príspevkov s platnosťou od roku 2015 

nasledovne: 

 základný 10 € vrátane poistenia, 

 študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) 

a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 6 € vrátane poistenia, 

 deti do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane poistenia, 

 čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST, 

 pre výpočet percentuálneho prerozdelenia členských príspevkov sa budú používať následné 

sumy:  9 €, 5 €, 3 €. 

 

Hlasovanie: za: 26, proti: 7, zdržal sa: 5, schválené. 

 

Štefan Kuiš navrhol zaviazať sekretariát, aby urýchlene vypracoval vykonávací pokyn a spôsob 

objednávania členských známok vrátane termínu, hodnotu známok (10 €, 6 €, 4 €), v objednávkovom 

formulári uvádzať 9 + 1 €, 5 + 1 €, 3 + 1 €, zverejniť na webe KST. 

 

19/ Návrh rozpočtu KST 2015 – pokračovanie 

Po hlasovaní podľa bodu 17. tejto zápisnice sa diskutovalo o nasledovnej variante rozpočtu: 40 % 

z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST, 40 % ústrediu KST, 20 % regionálnej 

rade KST. 

Pripomienky: 

 I.Ballo – navrhol vytvoriť položku „rezerva“ 

 J.Chromík – požaduje príspevok 1000 € na medzinárodnú olympiádu Turistických oddielov 

mládeže Trebišov 2015. Hlasovanie: za 27, proti: 2, zdržal sa: 7, schválené. 

 J.Racek - požaduje príspevok 100 € na spomienkovú slávnosť na Chate M. R. Štefánika. 

Hlasovanie: za 37, proti: 0, zdržal sa: 0, schválené. 

 Sekcia Jazdeckej turistiky požaduje príspevok 100 €, v súčasnom rozpočte nie je plánované so 

žiadnou finančnou podporou tejto sekcie. Hlasovanie: za 5, proti: 24 zdržal sa: 9, 

neschválené. 

 M. Herchl – požiadal o predĺženie platnosti uznesenie výkonného výboru, ktorým boli v roku 

2014 nasmerované celé výnosy z nájmu Chaty M. R. Štefánika naspäť do jej renovácie. 

Hlasovanie: za 4, proti: 18 zdržal sa: 13, neschválené. 

 

Záverečné hlasovanie o rozpočte s pripomienkami: za 34, proti: 0, zdržal sa: 1, schválené. 

 

Rozpočet po zapracovaní pripomienok bude zaslaný účastníkom VZ. 

 

 

20/ Správa revíznej komisie         A. Mazániková 

Predniesla A.Mazániková, je prílohou tejto zápisnice. 

 

21/ Všeobecná diskusia       P. Dragúň 
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Do diskusie sa prihlásilo niekoľko účastníkov, z diskusie nevznikla potreba nového uznesenia. 

 

21/ Návrh uznesenia 

Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Miloš Ziman.  Predsedajúci dal  hlasovať 

o uznesení ako celku.  

Výsledok hlasovania: za: 32, proti: 0, zdržal sa:  0, uznesenie bolo schválené. 

 

Predsedajúci poďakoval návrhovej komisii a požiadal jej predsedu o odovzdanie prečítaného 

uznesenia v písomnej podobe, s podpismi členov návrhovej komisie. Celé znenie schváleného 

uznesenia je v prílohe tohto zápisu.      

            

22/ Ukončenie         

 

 

Zapísali:  Dušan Valúch                                                                  Overil:  Peter Dragúň   

               Ida Ovečková                                                         predseda Klubu slovenských turistov  

 

 

PRÍLOHY:  

 

1. stanovisko Ekonomickej komisie + Revíznej komisie, 

2. správa revíznej komisie KST, 

3. uznesenie zhromaždenia.  
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Príloha 1 
 

  Pôvodné :  Správa Revíznej komisie Klubu slovenských turistov zo dňa 6.6.2014 

k hospodáreniu KST za rok 2013 
Uznesenie Ústrednej rady KST (ÚR KST) zo 6. a 7.6.2014 - výňatok: 

 
 H/ ÚR KST odporúča 

H.I. ekonomickej a revíznej komisii KST, aby zorganizovali spoločné zasadnutia a prijali 

stanovisko k nedostatkom uvedeným v správe revíznej komisie za rok 2013 a súčasne navrhli 

riešenie nedostatkov. Výsledok potom oznámiť členom Ústrednej rady KST. 

Dátum spoločného sedenia Revíznej komisie a Ekonomickej komisie: 13.8.2014 o 8,30 

hod.,  v budove KST Bratislava  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

STANOVISKO Ekonomickej komisie + Revíznej komisie:  
A. Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a faktúr 

1.) EK + RK navrhuje, aby sa na používanie mobilného telefónu stanovil limit, v prípade jeho 

prekročenia musí držiteľ mobilu rozdiel mesačne doplatiť. V prípade bývalého predsedu 

nebol stanovený limit, tento bod je irelevantný. 

2.) Preverovanie výdavkov RK  na 60. Celoslovenský zraz turistov v Bratislave  bolo zistené, 

že výdavky vymenované v správe revíznej komisie sú v účtovníctve KST podložené 

nasledovnými dokladmi: 

DF13118 -   805,00 EUR (200 ks tričiek) 

DF13119 -   937,20 EUR (tlač spravodaja) 

DF13129 -   250,80 EUR (800 ks zrazových tašiek) 

DF13121 -   718,32 EUR (účastnícke diplomy) 

DF13136 -   257,59 EUR (cukrárenské výrobky) 

DF13145 - 2.238,00 EUR (doprava) 

DF13146 -   144,00 EUR (doprava) 

DF13139 -    96,00 EUR (prenájom Zelenej sály) 

DF13142 - 1.096,05 EUR (ubytovanie a polpenzia delegátov zrazu a 44. stretnutia TOM) 

SPOLU   : 6.542,96 EUR 
Členmi ekonomickej komisie bolo zistené, že v rámci faktúry DF13136 nebola dodaná 

torta, tak ako sa domnievala revízna komisia ale v zmysle priloženého dodacieho listu sa 

jednalo o 170 ks zákuskov. Zároveň bolo zistené, že výdavok za autobusy v sume 2.382,-- 

EUR je podloženými dvomi faktúrami (DF13145 a DF13146), pričom výdavok v sume 

177,--EUR (DF13146) nemá byť účtovaný v rámci položky určenej na organizáciu 60. 

celoslovenského zrazu turistov v Bratislave. Podľa rozpočtu roku 2013 bolo schválené 

čerpanie na 60.Celoslovenský zraz KST a 44. Stretnutie TOM 5.000,00€. V správe 

o hospodárení KST za rok 2013 je napísané, že skutočne čerpané výdavky na tento zraz 

boli vo výške 5.277,00€. V správe o hospodárení KST za rok 2013 v bode II/2 malo byť 

napísané : 6542,96€.  

3.) NÁKLADY  na energie na Dom turistiky BARDEJOV. Náklady v bodoch a) – e) nie sú 

adekvátne, pretože pri temperovaní objektu až do jeho predaja neboli potrebné také 

vysoké náklady na energie. Podľa vyjadrenia Anky Luhovej bývalý predseda Peter 

Perhala odmietol faktúru v roku 2012 za energie roku 2011 podpísať. Ale Erika Fábryová 

aj tak všetky faktúry všetkých rokov uhradila. Menované faktúry  sú priložené ako prílohy 

tejto správy. Viď prílohy. 

4.) Zápočty s chatárom na Chate pri Zelenom plese. Stretnutie RK a EK konštatuje, že je 

potrebné osloviť p. Pajerovú účtovníčku druhej strany, aby poskytla zápočty 

k nahliadnutiu. P. Pajerová neposlala zápočty, ale mailom poslala zoznam ich odoslaných 

faktúr, ktoré sú súčasťou zápočtu. RK a EK konštatuje, že v tomto bode  účtovníctvo KST 

nie je OK, pretože o prevedených zápočtoch musia byť urobené interné doklady - zápočty 
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a podpísané obidvoma stranami, alebo aspoň jednostranné zápočty. Podľa knihy faktúr 

chaty na Zelenom plese bolo započítané 33.232,06€. Viď príloha. 

5.) Stretnutie s chatármi. Stretnutie sa uskutočnilo na Teryho chate. Zápis zapísal Miroslav 

Herchl – prítomní : 9 účastníkov.  Faktúra č. 13063. Náklady na stretnutie 150€.  

6.) Na akciu pri rokovaní s KČT v dňoch 18. – 20. 10. 2013 v Pezinku je len objednávka na 

512€ podpísaná p. Petrom Perhalom.  Skutočnosť na faktúre č. 13234 za akciu činí : 

671,35. Ďalšia faktúra č. 13232 na túto akciu je na 72 €  Objednávka bola pre 8 ľudí po 9€ 

=72€. Ešte je pokladničným dokladom vyplatené cestovné vo výške 8,05€. Viď príloha – 

prezenčná listina na cestovnom. Záver : ak niekoho pozvete na rokovanie náklady hradí 

pozývajúca strana. Pri plánovaní rozpočtov ďalších rokov je potrebné všetky takéto 

stretnutia naplánovať s dosť približnými potrebnými sumami na akciu. Viď príloha. 

7.) Medzinárodná konferencia KST v Trnave : Na tejto konferencii boli nasledovné náklady : 

(a. Občerstvenie - Objednávka na 105€ =20 účastníkov po 4,80€. DF 13275 k objednávka 

bola vo výške 315,60€). (b. DF č.13274 – k nej je  objednávka bez uvedenia sumy. 

Faktúra je na 150€). (c. DF 13273 gastro servis. Objednávka je na 25 účastníkov po 7,50€ 

je 175€. Faktúra súhlasí s objednávkou). (d. Faktúra č. 13279 za preklad (do polštiny a do 

maďarčiny.) je vo výške 978,94€). (e. Faktúra 13278 za ubytovane – objednávka je na 

320€ a faktúra 298,80€). (f. Objednávka cateringové služby vo výške 660€. Faktúra č. 

13277 bola vo výške 656€). (g. Faktúra za upratovanie a šatniarku vo výške 96€. 

Objednávka bola na 120€).  (h. Faktúra 13282 za prenájom 96,30. Objednávka je 

vystavená v rovnakej sume). (i. Ešte faktúra č. 13280 Západoslovenské múzeum vo výške 

85,56€). (j. Tlač bulletinu 66€). (k. Cestovné príkazy všetkých účastníkov na konferenciu 

boli vo výške : 194,30€). Suma spolu vo výdaji za konferenciu bola vo výške 3.112,50 

€. Príjmy na konferenciu : Zmluvy : A. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava 

1500€. B. Západoslovenská energetika 1000€. KST doplácal na konferenciu 612,50€. 

V rozpočte bola stanovených 3000€. V tomto bode rozpočet nebol prekročený. O tejto 

konferencii vyšla tlačová správa a deklarácia účastníkov o spoločných záujmoch 

v turistike v Strednej Európe. Viď príloha. 

8.) 140 rokov založenia Uhorskokarpatského spolku A. Vystúpenie vokálnej skupiny 

z Bratislavy vo výške 210€ - faktúra č. 13179 pri tejto faktúre nie je priložená objednávka. 

Za občerstvenie na vermisáži – faktúra č. 13175 = 325€. Vermisáž bola organizovaná 

spoločne s JAMESOM. Faktúra 70% KST 30% JAMES. 

9.) Organizovanie osláv 140.rokov založenia Uhorskokarpatského spolku :   Uznesenie VV 

zo dňa 19.4.2013 Košice prijal uznesenie č.48/2013 : pri hlasovaní bolo 6 hlasov za nikto 

sa nezdržal hlasovania a  VV schvaľuje 13 účastníkov ako delegátov na spomienkovej 

slávnosti k 140. Výročiu organizovanej turistiky. Faktúra č. 131190 = 292,95€ za služby 

ubytovanie vo výške 70%  pre KST. a 13189 = 240€  za občerstvenie. Akcia stála 

532,95€. Prečo bol tento bod zaradený do revíznej správy, keď  VV KST schválil oslavy 

140.rokov založenia Uhorskokarpatského spolku? 

10.) Dohoda o vykonaní práce zo dňa 28.5.2013. Spoločné sedenie RK a EK konštatuje, že 

k dohode má len jednu pripomienku. Dohoda neobsahuje zoznam od koho boli získané 

finančné prostriedky  (dary, reklamy) na ktoré bola podpísaná dohoda o vykonaní práce. 

RK a EK chápu túto dohodu ako odmenu za všetky získané dary a dotácie a výnosy 

z reklamy za rok 2013  

11.) Príjmy TID boli vo výške 1900€. Príjmy neprekročili výdavky.. 

12.) RK vo svojej správe konštatuje,: „Účtovné doklady nie sú často doložené prílohami 

a tento nedostatok pokračuje aj v roku 2014. Vysvetlenie : zaplatenie 1175,04€ je za 

Update OLYMP - program na výpočet miezd pre zamestnancov a značkárov.   
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13.) RK vo svoje správe konštatuje v tomto bode o cestovných náhradách v pokladničných 

dokladoch. Spoločné sedenie RK + EK k tejto správe spočítalo výdavkové doklady 

v pokladni KST takto &. 

- VV KST náklady jeho zasadania a cestovné príkazy 9.368,95€.  

- ÚR KST náklady na zasadania v pokladni 1.097,94€ 

- VZ KST náklady na zasadania v pokladni 602,12€ 

- Činnosť sekcií (zasadnutia, aktívy, školenia, PTZ, materiál, pracovné cesty) 8.489,29€ 

- Činnosť komisií 3.729,44€ 

Viď prílohy 

14.) RK konštatuje, že v pokladničnej knihe je zaúčtované vrátenie pôžičky dva krát  2000€. 

Toto vrátenie pôžičky je opodstatnené, lebo v roku 2012 požičali KST p. Peter Perhala 

a p. Erika Fábryová každý po 2000€. V účtovníctve roku 2012 je to zaúčtované 

nasledovnými príjmovými dokladmi : 537/12 – p. Peter Perhala a 547/12 – p. Erika 

Fábryová.  

 

Konštatovanie RK v ďalších odsekoch vyjadruje situáciu roku 2013 a prvého polroka 2014. 

p. Erika Fábryová odovzdala všetky (posledné doklady, ktoré mala doma v Púchove)  za rok 

2013 a 2014 pane Anne Luhovej až dňa 23.8.2014. 

 

B. Inventarizácia majetku 

Inventarizácia majetku na Teryho chate sa uskutoční v priebehu mesiaca september. 

Inventarizácia majetku na všetkých ostatných chatách prebehne v priebehu roku 2015. 

C. Kontrola uznesení 

Ad 1 – pán Dušan Valúch - potvrdzujem počty uznesení ako ich narátala revízna komisia.  

Ad2 – U29,a U110 sú v sledovaní 

Ad 3 –pán Dušan Valúch -  návrh na redukciu uznesení zaradených medzi dlhodobé úlohy: 
Uznesenie 136/2013: VV na návrh P. Perhalu schvaľuje komisiu na vytvorenie návrhu nového 

členského preukazu KST a zabezpečenie prechodu na túto novú formu preukazu od 1.1.2015, 

v zložení P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská, P. Zajac. Z: P. Perhala, E. 

Fábryová, M. Heinrich, Š. Kuiš, Z. Jendželovská; T: priebežne a do 31.12.2014    

 Výkonný výbor na svojom zasadnutí dňa 2.7.2014 v rámci kontroly plnenia uznesení toto 

uznesenie zrušil (viď zápisnica z uvedeného zasadnutia). 

Uznesenie 195/2013: VV konštatuje, že pre príspevok KST na podujatia organizované 

subjektmi mimo štruktúry KST musí byť podkladom zmluva o súčinnosti.  

Z: E. Fábryová, T: trvale 

Navrhujem aby sa uvedené konštatovanie VV  
a) buď zapracovalo do VP č.6 O sekciách a komisiách (v tom duchu, že súčasťou gescie sekcií 

nad hlavnými podujatiami  je aj návrh zmluvy o príspevku ( s organiz. jednotkami KST) , 

resp. zmluvy o súčinnosti (so spoluorganizátormi mimo štruktúry KST) 

b) alebo spracovalo v podobe nového VP o podpore hlavných podujatí. 

Ja sa prikláňam k riešeniu (a). 
Uznesenie 202/2013: VV ukladá štatutárom KST aby všetky kroky smerujúce k schváleniu opráv a 

úprav na objektoch v majetku KST, ako aj spojené s nakladaním s majetkom, vrátane odsúhlasovania 

prác a ich preplácania vopred konzultovali s MaK KST. Z: P. Perhala, E. Fábryová, M. Heinrich; T: 

trvale.  

Zásadu súčinnosti štatutárov s Majetkovou komisiou KST navrhujem zapracovať do VP č.7 O 

hospodárení s majetkom. 
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Uznesenie č. 16/2014: VV ukladá, aby boli všetky CP predkladané VV na schválenie vopred. 

V urgentných prípadoch (neočakávané pracovné, alebo spoločenské povinnosti) bude CP 

schvaľovať podpredseda KST pre OaL  Z: členovia VV; T: trvale od 27.1.2014.   

Navrhujem 
a) buď v zmysle U16/2014revidovať jestvujúci VP č.9  O cestovných náhradách 

b) alebo U16/2014 zrušiť ako neaktuálne (keďže jeho prijatie si vynútila konkrétna situácia vo 

VV, ktorá už pominula a dúfajme že opäť nenastane) 

Ja sa prikláňam k riešeniu (b). 

Uznesenie 30/2014: VV ukladá majetkovej komisii (MaK) robiť na dodávateľov 

angažovaných na opravu/údržbu budov v majetku KST (aktuálne napr. na opravu strechy 

sídla KST, resp. na zhotovenie dokumentácie pre zamýšľanú Chatu KST na Skalke) výberové 

konanie. Výberová komisia bude pozostávať z členov MaK, zástupcu ekonomickej komisie 

a jedného zo štatutárov. Z: M.Herchl, T: trvale.  

Tento trvalý pokyn pre MaK navrhujem zapracovať do VP č.7 O hospodárení s majetkom. 

ZÁVER : 

Spoločné sedenie RK a EK konštatuje, že je potrebné rozumne hospodáriť s financiami KST 

a viacej podporovať akcie oddielov a odborov KST a menej vydávať na cestovné 

funkcionárov KST. 

Účtovníctvo a jeho doklady viesť podľa zákona o Účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a násl. 

Zákonov 

 

Zapísala : Krištofová,  dňa 26.8.2014 
 

Príloha 2 
 

Správa revíznej komisie Klubu slovenských turistov 

 k hospodáreniu KST k 30.9.2014 

 

Členovia revíznej komisie KST v zložení Anna Mazániková, Ing. Ján Pullmann a Ing. Ján 

Punčochář vykonali kontrolu účtovných dokladov a s nimi súvisiacich dokumentov KST 

k 30.9.2014 a kontrolu plnenia prijatých uznesení  VV, ÚR a VZ KST v roku 2014. 

Kontrolované boli pohyby na bankovom účte a v pokladničnej knihe Klubu slovenských 

turistov (ďalej len „klubu“),  príjmové a výdavkové pokladničné doklady, dodávateľské 

a odberateľské  a faktúry.  Kontrola bola zameraná na celkové hospodárenie s finančnými 

prostriedkami a dokladovanie finančných operácii. Z dôvodov volieb do orgánov KST v júni 

2014 bola kontrola vykonaná za dva časové úseky.  

 

A. Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, faktúr a výpisov 

z bežného účtu za 1. polrok 2014 

Pri kontrole pokladničných dokladov, výpisov z bankového účtu doručených faktúr za 1. 

polrok 2014 v dňoch  21.-22.10.2014 boli zistené nasledovné nedostatky: 

1. Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zúčtovaní cestovných náhrad na 

VV KST v Rimavskej Sobote dňa 17.1.2014 (PVD č. 028/2014 na 148,25 €). Napriek 

tomu, že  VV KST nebol uznášania schopný (zúčastnili sa P.Perhala, E. Fábryová, Z. 

Jendželovská)  a do Rimavskej Soboty docestovali motorovým vozidlom Eriky Fábryovej 

sa ubytovali zo 17. na 18.1.2014, a tým si vyúčtovali ďalšie cestovné náhrady vo výške 

96,80€, pričom Erika Fábryová 17.1.20104 odcestovala domov.   

2. Nedostatky pri zúčtovaní  cestovných  náhrad  
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2.1 Na pracovnú cestu E. Fábryovej vo výške 21,72 €  (PVD č. 061/2014)  na pohreb člena 

SM. Neschválená pracovná cesta!  Na pohreb boli uznesením 26/2004 schválený M. 

Šarvanec, S. Andrási a Š. Trojan, 

2.2 Na pracovnú cestu P. Perhalu vo výške 33,56 € (PVD č. 096/2014)  a pracovnú cestu  Z. 

Jendželovskej vo výške 50,60 € (PVD č. 126/2014) na vyhodnotenie 48. ZZ KST 

v Bardejove. Pracovná cesta nebola schválená vo VV KST a pri vyúčtovaní nie je 

priložená pozvánka! Nezistili sme o aké vyhodnotenie 48. ZZ KST v Bardejove išlo,  

vyhodnotenie bolo plánované na zasadnutie  VV KST 17.5.2014 v Nitre.  

2.3 Na pracovnú cestu P. Perhalu vo výške 48,10 €  (PVD č. 131/2014) na Výročnú 

konferenciu KČT v Prahe. Pracovná cesta  nebola  schválená vo VV KST, P. Perhala sa 

zúčastnil na osobné pozvanie. Predpokladáme, že mu náklady uhradil KČT a nemalo mu 

byť vyplatené cestovné. Vyúčtovanie cestovného nie je podpísané štatutárom KST! 

2.4 Na pracovnú cestu E. Fábryovej  10,50 € (PVD č. 143/2014) na Snem Vysokohorského 

turistického spolku v Žiline. Vyúčtovanie cestovného nie je podpísané štatutárom KST! 

2.5 Použitie IC vlaku P. Perhalom   (PVD č. 095/2014 – 35,70 €) pri spiatočnej ceste z OŠ 

Národného výstupu na Kriváň v L. Mikuláši. Porušenie VP KST č. 9/2014 čl. 3, bod 2, 

písm. b)!  

2.6 Zúčtovanie pracovnej cesty z roku 2013 (PVD č. 024/2014 na 45,26 €) až v roku 2014. 

Porušenie zákona o účtovníctve! 

3.  Pri kontrole vyúčtovaní cestovných náhrad na zasadnutia aktívov sekcii PT, LT, VhT, CT, 

VT, JT SZ, SM v roku 2014 bolo zistené, že z aktívov  na ústredí KST neboli založené 

žiadne dokumenty.  Túto povinnosť si splnila len sekcia PT. Všetci predsedovia sekcii, 

okrem sekcie jazdeckej turistiky zaslali na ústredie KST chýbajúce dokumenty z aktívov 

až po upozornení revíznou  komisiou. Ku dňu následnej  kontroly na ústredí KST ešte 

chýbali dokumenty z aktívu sekcie mládeže, ktorý zasadal 12.4.2014. Týmito 

dokumentami sa revízna komisia zaoberala najmä preto, že boli vznesené ústne 

pripomienky k volebným aktívom sekcii. K výsledkom volieb jednotlivých sekcii sa 

revízna komisia nemôže vyjadriť, nakoľko ani predsedovia sekcii nemajú prehľad, 

ktoré RR KST majú zastúpenie v jednotlivých sekciách a nie je to možné zistiť ani 

z informačného systému KST. Revízna komisia KST predpokladá, že informačný systém 

nie je funkčný, resp. predsedovia RR KST  nedopĺňajú informácie z RR KST. 

4. Vo výpise z bežného účtu za marec 2014 sme zistili, že  vo dňa 16. marca 2014 o 20.40 

hod. bolo z účtu KST vybraných kartou 300+100 €, celkom 400 €, ktoré do dňa kontroly 

RK KST neboli odovzdané do pokladne KST a ani zúčtované. Písomne bol expredseda 

KST p. Perhala vyzvaný o vrátenie finančných prostriedkov 400,00 €, prípadne ich 

zúčtovanie. 

5. Úhrada 37,92 € (DF č. 14010) za nákup 125 ks novoročných pozdravov  preds. KST. Nie je 

pripojený zoznam, komu boli zasielané. Poštovné k týmto novoročenkám, ak boli zasielané 

len na Slovensko, predstavuje 125 ks x 0,45 € = 56,25 €. 

6. Úhrada 882,00 € (DF č. 14112 - 882,00 €/zapl. viď výpis z BÚ 7/2014-66) za ubytovanie, 

večeru a daň 13 osôb – hostia 61. CZ KST Trebišov. Nepriložený zoznam ubytovaných!  

7. Úhrada 874,00 € (DF č. 14091/(zapl. viď výpis z BÚ 8/2014-82) za ubytovanie delegátov 

VZ KST v dňoch 7.-8.6.2014 v Žiline. Nepriložený zoznam ubytovaných!  

8. Úhrada 1800,00 € (DF č. 14022/ zapl. viď výpis z BÚ 1/2014-127 )  za ozdravný pobyt s 

polpenziou v Bardejovských  kúpeľoch počas zimného zrazu pre 30 osôb  – ubytovanie 

delegácie KST na 48. ZZ KST v Bardejove. Nepriložený zoznam ubytovaných!   
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9. Úhrada 612,00 € (výpis z BÚ č. 1/2014-103)  za delegátov KST a TOM na 48. ZZ KST v 

Bardejove. Chýba presný účel platby.  

10. Úhrada 771,60 € (výpis z BÚ č. 1/2014-119)  za zrazové poplatky pre 17 účastníkov na  

8.MZZT. Nepriložený zoznam účastníkov. 

11. Nedostatky pri hospodárení s majetkom KST:  

11.1. Úhrada  871,20 € (DF č. 14011/zapl. VBÚ 1/2014-97 29.1.2014) za motorovú vodnú 

elektráreň 500 W/230 V, umiestnená na Chate pri Zelenom plese. Nezapísaná 

v inventárnom zozname!  

11.2. Zaplatená  záloha  4515,00 €  dňa 17.3.2014 (VBÚ č. 3/2014-56) za turbínu a zaplatený 

colný dlh vo výške 1271,14  za turbínu (výpis z BÚ č. 8/2014-19). K zaplatenej zálohe 

nie sú priložené žiadne doklady. 

11.3 Úhrada  3000,72 € (bez DPH 2558,62 € €) dňa 20.2.2014  (DF č. 14015) za nákup LED 

žiaroviek. Okrem toho vo výpise z BÚ č.  2/2014-92   je uvedená zaplatená suma  

1535,17 € (bez DPH 1279,31 €), tiež za LED žiarovky od firmy CreelLED. Spolu 

3857,93 €. Pri opätovnej kontrole sme našli „Obj. KST na 3000,72 € z 21.11.2013. 

Prekročenie 837,20 €. 

Okrem toho sme kontrolou zápisov majetkovej komisie zistili, že 18.12.2012 na 

stretnutí s nájomcami chát v rôznom niekto informoval, že spoločnosť ENEL sľúbila 

v rámci svojho sponzorstva zakúpiť LED žiarovky na chaty  (ChpZP 600, TCh 400, 

ZCh 200, ChpR 200 a CH MRŠ 600) v hodnote 2000 eur.   Či poukázal ENEL sľúbenú 

čiastku a či tieto doklady súvisia s týmto sponzorstvom sme nezistili.   

11.4 Dňa 27.2.2014 uhradila p. Fábryová z bežného účtu  19226,54 €  (DF  č. 13296/zapl. 

z BÚ č.2/2014-96)  za rekonštrukčné práce na chate Zelené pleso realizované v roku 

2013.  Priložené faktúry sú len kópiami, pričom ako odberateľ je uvedený p. Tomáš 

Petrík, nájomca chaty. Takýto systém fakturácie je porušením zákona o účtovníctve. Na 

rok 2014 nebola takáto úhrada v rozpočte plánovaná a ani vo VVKST  nebola 

informácia o tejto akcii predložená a teda nebola ani schvaľovaná. Okrem stavebných 

rekonštrukčných prác, elektroinštalačných prác bol zakúpený inventár. Členom RK 

neboli predložené doklady, že by bol tento inventár zapísaný do  inventárneho zoznamu.  

Okrem zariadenia kuchyne v hodnote 2154,25 € bol zakúpený aj napr. nábytok do 

kancelárie chatára v hodnote 261,75 €. Pri elektroinštalačných prácach fy z Ružomberka  

fakturovala cestovné náhrady 600 km po 0,40/km. 

V zmysle dodávateľskej faktúry č. 13296 zo dňa 20.01.2014 navrhujeme zapísať do 

majetku KST v chate pri Zelenom plese zakúpený inventár. Ide o nasledovné položky: 

1. dvere fínske /80 P,Ľ/   6 ks       45,99 €/ks 

2. dvere fínske /70 P,Ľ/   2 ks       52,99 €/ks 

3. dvere fínske /90 Ľ/   2 ks       52,99 €/ks  

4. blanco drvič odpadu   1 ks     541,94 €/ks 

5. dvere s podávacím oknom  1 ks     480,00 €/ks 

6. batéria drezová   1 ks       54,90 €/ks 

7. batéria páková    1 ks     138,00 €/ks 

8. sprcha stojanová   1 ks     171,60 €/ks 

9. policový regál    1 ks     394,07 €/ks 

10. policový regál    1 ks     193,08 €/ks 

11. postele     5 ks     109,00 €/ks 

12. matrace    10 ks       29,90 €/ks 

13. podstavec na umývadlo  1 ks     181,90 €/ks 

14. regál 0,6x0,6x2m    2 ks     306,20 €/ks 
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15. vaňa kanalizácia   1 ks     248,40 €/ks 

16. regál 1x0,2x1,2m   1 ks     153,63 €/ks 

17. kachľová pec       2200,00 € 

18. svietidlá do chodby, kuchyne, kancelárie     255,32 € 

19. zásobník na čaj   1 ks     617,74 €/ks 

20. nábytok do kancelárie        261,75 € 

21.  zariadenie kuchyne      1536,51 € 

 

a odporúčame zásobník na čaj, nábytok do kancelárie a zariadenie kuchyne (položky č. 

19, 20 a 21) vyfakturovať nájomcovi chaty p. Petríkovi: 

11.5 Úhrada 561,92 € dňa 17.3.2014 (zapl. z BÚ č. 3/2014-46) za koberce od firmy Rocher 

Consulting L. Mikuláš a DF č. 14037 fakturované  5.2.2014 za laminát - koberce  

3115,30 €.  Príloha chýba, jedná o nákup kobercov pre chatu M. R. Štefánika. Členovia 

VV KST o týchto platbách neboli informovaní. Nákup bol odsúhlasení len na stretnutí 

zástupcov KST s nájomcami chát 26.09.2013 vo výške cca 3000  €. 

11.6. Zaplatené poplatky súvisiace s medzinárodnou dopravou - colný dlh za batériu HKG-

BTS vo výške 507,97 € (DF 14121/výpis z BÚ č. 8/2014-7). Chýba informácia na ktorej 

chate sa nachádza.   

11.8 Majetková komisie KST , ako vyplýva z jej zápisu zo stretnutia s SHS JAMES 

a nájomcami chát 26.9.2013 mala pripraviť za ich spoluúčasti „Plán opráv na rok 2014“ 

a predložiť ho na pripomienkovanie a schválenie v orgánoch KST a SHS JAMES do 

15.12.2013. V žiadnom zápise VV KST nebolo prijaté uznesenie o schválení plánu 

opráv vysokotatranských chát a Chaty M. R. Štefánika.   

11.9 V zápisniciach majetkovej komisie  so stretnutí  s SHS JAMES a nájomcami chát sa: 

a) často konštatuje, s akými opravami, či nákupom materiálu zástupcovia KST 

(P.Perhala, E. Fábryová, M. Herchl)   pre chaty súhlasili, pritom ostatní členovia VV 

KST neboli o tom informovaní, 

b) uvádzajú nepresné informácie o opravách. Napr. V zápisnici z 23.4.2014  je uvedené, 

že bola zrealizovaná plánovaná etapa oprava suchých WC na Zbojníckej chate. Nie je 

uvedená, ktorá etapa bola zrealizovaná a čo bolo konkrétne zrealizované.  

Takto písané zápisnice dávajú chaotický pohľad na to, čo sa plánovalo a čo sa potom 

konkrétne opravilo na chatách. Nie je možné, aby revízna komisia dokázala 

skontrolovať v akom stave je ktorákoľvek oprava  s podpísanými dodávateľskými 

faktúrami a platbami.  

Prečo nebol písomne vypracovaný plán opráv chát v majetku KST na rok 2014 

a predložený na schválenie VV KST, keď bola vyúčtovaná pracovná cesta p. Fábryovou 

dňa 29.1.2014 (PVD 032/14) do Bratislavy za týmto účelom, sme nezistili.  

12. Účtovné doklady,  ktoré boli predložené ku kontrole za 1. polrok 2014  boli v čase 

kontroly riadne očíslované. Za tento stav však vďačíme novej podpredsedníčke pre 

ekonomiku a marketing p. Krištofovej, hoci toto mala zabezpečiť predchádzajúca 

podpredsedníčka pre ekonomiku a marketing p. Fábryová. 

13.  Nie všetky účtovné doklady sú podpísané zodpovednými osobami  zodpovednými za 

účtovné prípady za 1. polrok 2014 

14. Revízna komisia zistila porušovanie čl. 2 VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom zo 

strany predsedu a podpredsedu pre ekonomiku a marketing pri schvaľovaní DF 

a rozpočtovaných nákladov pri opravách Chaty pri Zelenom plese. Predseda 

a podpredseda VV KST pre ekonomiku a marketing za spoluúčasti člena VV KST 
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a predsedu majetkovej komisie bez vedomia ostatných členov VV KST odsúhlasovali 

opravy chát. Podpredseda VV KST pre ekonomiku a marketing porušoval čl. 9 vyššie 

uvedeného VP KST.  

15. Zistené nedostatky, ktoré boli ku dňu konania ÚR KST odstránené nie sú uvádzané v tejto 

správe, ale sú uvedené v protokoloch z kontroly 21.-22.10. a 10.12.2014 a boli 

predložené členom VV KST. 

 

B. Kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, faktúr a výpisov 

z bežného účtu za 3. štvrťrok 2014 

Pri kontrole účtovných dokladov 10.12.2014 boli  skontrolované:  

1. Pokladničné doklady od č. 229/14 až do č. 291/14, u ktorých neboli zistené nedostatky. 

Chýbal pokladničný doklad č. 276/14.  

2. Dodávateľské za III. štvrťrok 2014 a všetky odberateľské faktúry k 30.9.2014. Neboli 

zistené nedostatky. 

3.Výpisy z bežného účtu za III. štvrťrok 2014. Neboli zistené nedostatky 

4. U pokladničných dokladov bola vykonávaná štvrťročne inventarizácia pokladničných 

dokladov 

 

5. Kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, faktúr a výpisov z bežného 

účtu za 4. štvrťrok 2014 a účtovnej závierky dokončí RK KST po podaní daňového 

priznania. 

6. Z kontroly účtovných dokladov za III. štvrťrok môžeme konštatovať, že nový VV KST dbá 

na hospodárenie s finančnými prostriedkami.  

 

C. Inventarizácia majetku 

K 10.12.2014 dňu bola vykonaná inventarizácia majetku na Téryho chate z dôvodu zmeny 

chatára. Inventarizačný zápis je založený na ústredí KST.  Taktiež je tam uložený zápis 

o odovzdaní a prevzatí novým chatárom P. Michalkom. 

 

D. 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 2014 vč. uznesení z roku 2012 a 2013,  ktoré 

prešli  do roku 2014 ako nesplnené. 

1.  V roku 2014 bolo prijatých 185 uznesení. Uznesenia VV KST sa realizovali priebežne. 

K 10.12. 2014 nebolo splnených 27 uznesení (27, 55, 77, 94, 109, 122, 127, 129, 142,144, 

147, 153, 154, 156, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 178, 180, 182, 183, 184). Tieto 

uznesenia majú termín splnenia 31.12.2014, resp. termín v roku 2015.  

2. Do roku 2014 prešlo 35 uznesení prijatých v roku 2013. Ku dňu konania kontroly boli 

všetky splnené.  

3. Do roku 2014 prešlo aj uznesenie č. 110c/2012 (oprava plota vo dvore sídla KST), ktoré 

doteraz nebolo splnené. 
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4. Ku dňu konania ÚR KST je platných 19 uznesení  (z roku 2011: 121; z roku 2013: U 29, 

49, 50, 139, 161, 186, 195, 196, 197, 202; z roku 2014: 29, 30, 141, 161, 173, 179, 181, 

185). 

5. Uzneseniami z ÚR KST zo dňa 6.-7. júna v Žiline sa zaoberal VV KST dňa 13.8.2014 v 

Bratislave, doteraz nebolo splnené uznesenie č. F.2 a F3. Uznesením č. H1. sa zaoberala 

Ekonomická a Revízna komisia KST na spoločnom zasadnutí dňa 13.8.2014 v Bratislave.  

O vysvetlenie sporných otázok požiadala P. Perhalu a E. Fábryovú preds. Ekonomickej 

komisie.  

6. Uzneseniami  z VZ KST zo dňa 7.-8.6.2014 v Žiline sa VV KST zaoberal na svojom 

zasadnutí dňa 13.8.2018 v Bratislave. K uzneseniu D2  A. Krištofová informovala o 

pretrvávajúcom probléme s prevzatím ekonomickej agendy od E. Fábryovej, prieťahy 

pokračujú. Nový dodávateľ účtovníckych služieb Oliv-H spol. s r.o., vyhotovil Zápis o stave 

účtovníctva KST k 30.6.2014. Na návrh člena RK J. Pullmanna bolo prijaté VV KST  

uznesenie č. 129/2014: VV na základe zápisu o stave účtovníctva KST k 30.6.2014, ktorý dňa 

12.8.2014 predložil nový dodávateľ účtovníckych služieb (OLIV-H), ukladá pripraviť 

doporučené listy Ing. E. Fábryovej - ohľadom zosobnenia prípadných finančných dopadov na 

KST z titulu neodovzdania ekonomickej agendy. Doporučené listy boli zaslané.  

 

E. Vybavovanie sťažnosti  

Ku dňu konania ÚR  (VZ) KST) bola doručená Revíznej komisii KST jedna sťažnosť z KZ 

RR KST Nitra. Sťažnosť bola zamietnutá ako neopodstatnená.  

F. Uznesenie z kontroly 

Revízna komisia KST:  

1. Odporúča ÚR KST uložiť preds. Majetkovej komisie každoročne spracovať „Plán opráv 

a údržby na nasledujúci rok s konkrétnymi položkami pre každú chatu“ a predložiť ho do 

15. novembra na prerokovanie vo VV KST tak, aby tvoril prílohu „Rozpočtu KST na 

nasledujúci rok“, ktorý sa predkladá VV KST na schválenie ÚR KST. 

2. Odporúča ÚR KST uložiť podpreds. KST pre ekonomiku a marketing zabezpečiť 

v súčinnosti s preds. majetkovej komisie a sekretariátom  evidenciu každého 

nadobudnutého majetku v zmysle zákona o účtovníctve.  

3. Odporúča ÚR KST uložiť VV KST zaoberať sa zistenými nedostatkami s cieľom, aby 

k ním nedochádzalo v budúcnosti.  

4. Odporúča členom ÚR KST, aby  pravidelne dopĺňali a aktualizovali informácie v 

„Informačnom systéme KST“  

 

V Žarnovici  10.1.2015 

     

Anna Mazániková, predseda RK KST 

Ing. Ján Pullmann, člen RK KST    

Ing. Ján Punčochář,  člen RK KST:    
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Príloha 3 

Uznesenie z XVI. Valného zhromaždenia KLUBU SLOVENSKÝCH 

TURISTOV uskutočneného v Žarnovici 10. januára 2015 

 

XVI. Valné zhromaždenie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST) 10. 
januára 2015 v Žarnovici 

 
A/ p r e r o k o v a l o   a   s c h v á l i l o 

 

1/ správu o činnosti KST za rok 2014 a hlavné úlohy v 2015, 

2/ správu revíznej komisie KST,  

3/ rozpočet KST na rok 2015 s pripomienkami, 

4/ správu o hospodárení k 30.9.2014, 

5/ zmenu percenta rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 tak, aby členské príspevky 

boli rozdeľované nasledovne: 

 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST, 

 40 % ústrediu KST, 

 20 % regionálnej rade KST, 

6/ poistenie členov KST v zmysle predloženého návrhu poisťovne UNION, 

7/ zmenu stanov KST v článku IX. Štatutárne orgány KST, ods. 2 sa dopĺňa veta: „V prípade 

finančných transakcií posielaných elektronicky v hodnote vyššej ako 50.000 € konajú 

najmenej dvaja štatutári spoločne.“, 

8/ členský príspevok s platnosťou od roku 2015 nasledovne: 

 základný 10 € vrátane poistenia, 

 študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) 

a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 6 € vrátane poistenia, 

 deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane 

poistenia, 

 čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST, 

 pre výpočet percentuálneho prerozdelenia členských príspevkov sa budú používať 

následné sumy:  9 €, 5 €, 3 €. 

 

 

B/  z v o l i l o 

 

1/ za člena výkonného výboru KST pre program (turistiku), kvalifikáciu a klasifikáciu Ing. 

Miloša Zimana.  

          

 

C/   u l o ž i l o  v ý k o n n é m u  v ý b o r u  K S T  

 

1/ neodkladne vypracovať vykonávací pokyn na objednávanie členských známok KST 

a spôsob realizácie poistenia jednotlivých členov odborov/klubov KST (vypracovanie 

menného zoznamu členov s požadovanými údajmi, ich zaslanie predsedom regionálnych rád 

KST a následné zaslanie na ústredie KST za účelom ústrednej evidencie jednotlivých členov 

KST pre účely poistenia). Vykonávací pokyn a spôsob objednávania členských známok 

vrátane termínu, hodnotu známok (10 €, 6 €, 4 €), v objednávkovom formulári uvádzať 9 + 1 

€, 5 + 1 €, 3 + 1 €, zverejniť na webe KST, 
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2/ zaslať predsedom regionálnych rád vzorovú tabuľku pre zoznam členov odborov/klubov 

KST za účelom poistenia (meno, dátum narodenia, bydlisko), 

3/  predložiť analýzu situácie ohľadom TURSERVIS KST s.r.o., pripraviť návrh majetko  - 

právneho vyrovnania medzi TURSERVIS KST s.r.o. a KST a personálneho riešenia konateľa 

TURSERVIS KST s.r.o. T: 30.6.2015, 

4/ riešiť záležitosti z prednesenej správy revíznej komisie, ktoré napĺňajú trestno  - právnu 

podstatu. 

 

D/ n e s c h v á l i l o žiadne ďalšie predložené návrhy na zmenu stanov KST   

 

E/  z o b r a l o  n a  v e d o m i e 

 

1/  situáciu v majetku KST a Turservis KST, s.r.o., podľa jednotlivých investičných celkov. 

2/  účtovníctvo a uzávierky rokov 2010, 2011, 2012, 2013, a stav k 30.6.2014 

3/  odpoveď na správu revíznej komisie z 7.6.2014. 

 

 

 

Návrhová komisia v zložení:  

 

 

predseda:  Miloš Ziman 

 

 

člen:   Juraj Fiľakovský  

 

 

člen:   Ján Vereščák 

 

 

 

V Žarnovici, 10. januára 2015 

 

 
 


