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 Zápisnica z XVIII. valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, 

uskutočneného 24.-25. marca 2017 v Žiline 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:  

Oravec Ján, RR Banská Bystrica; Kučečka Štefan, RR Bardejov; Racek Jindrich, Puncochář Ján, RR 

Bratislava (KBT); Žabka František, RR Čadca; Reiser Dušan, RR Humenné; Izák Ľudovít, RR Levice; 

Lupták Ján, RR Liptov; Dorniak Jozef, RR Lučenec; Pavlovič Marián, RR Malé Karpaty; Ballo Ivan, 

RR Michalovce; Ľupták Ján, RR Nitra; Brnušák Jozef, RR Orava;  Žilka Milan, RR Poprad; 

Fiľakovský Juraj, Bodnárová Alena, RR Prešov; Pánis Peter, Lomnický Milan, RR Prievidza; Brndiar 

Jaroslav, RR Rimavská Sobota; Lukáč Andrej, RR Rožňava; Vlčej Jozef, RR Senica; Kušnyer 

Miroslav, RR Spišská Nová Ves; Mrug Pavel, RR Stará Ľubovňa; Vereščák Ján, RR Svidník – 

Stropkov; Dragúň Peter, RR Topoľčany; Kajda Štefan, RR Trebišov; Salviany Igor, Greguš Maroš, 

RR Trenčín; Herchl Miroslav, RR Trnava; Haráni Jozef, Hudák Štefan, RR Turiec; Hreha Ján, RR 

Vranov nad Topľou; Škutová Eva, RR Zvolen; Ziman Miloš, Krištofová Anna, RR Žiar nad Hronom; 

Klučka Ján, Mužík Štefan, RR Žilina. 

Neprítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim:  

Ollé Alexander, RR Dunajská Streda; Dzugas Karol, RR Košice-okolie; Molnár Ladislav, RR Košice 

(KTMK); Rusnák Ernest, RR Levočské vrchy-Branisko; Kuna Pavol, RR Liptov; Fábryová Erika, RR 

Považská Bystrica; Janček Pavol, RR Topoľčany, Šinka Ivan, RR Veľký Krtíš. 

Prítomní delegáti s hlasom poradným:  
Gábriš Vladimír, člen VV pre činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu; Jeremiáš Vojtech, 

predseda sekcie VhT;  Mazániková Anna, predsedníčka kontrolnej komisie; Petrík Marián, predseda 

klasifikačnej komisie; Pullmann Ján, člen revíznej komisie; Šoffa Jozef, predseda sekcie vodnej 

turistiky;   

Neprítomní delegáti s hlasom poradným:  
Teodor Chudý, podpredseda KST pre organizáciu a legislatívu; Belás Martin, predseda učebno-

metodickej komisie; Hučko Michal, predseda sekcie JT; Maroš Šarvanec, predseda sekcie mládeže.  

Hostia: RNDr. Jiří Homolka, podpredseda KČT, Jerzy Kaplon, člen vedenia PTTK, Michal Belovič, 

Freemap, o.z., JUDr. Marek Heinrich, odborný garant a spracovateľ úpravy VP a stanov KST. 

Pracovníci sekretariátu KST: Valúch Dušan, Ovečková Ida, Luhová Anna. 

 

PROGRAM:  

1) Otvorenie, privítanie hostí, návrh predsedajúceho   P. Dragúň 

2) Schválenie návrhu programu     predsedajúci 

3) Voľba mandátovej a návrhovej  komisie (ďalej len MK a NK) predsedajúci 

4) Odovzdanie ocenení                                                                      P. Dragúň 

5) Pozdravné vystúpenia hostí 

6) Kontrola uznesení zo XVII. VZ  KST     P. Dragúň 

7) Správa mandátovej komisie     predseda MK 

8) Správa o činnosti KST za rok 2016 a hlavné úlohy  2017   P. Dragúň 

9) Vyhodnotenie rozpočtu, výnosov a nákladov KST  za 2016        A. Krištofová 

10) Návrh na schválenie účtovnej závierky, výročnej správy a audítorskej správy 

             A. Krištofová 

11) Správa kontrolóra        A. Mazániková 

12) Návrh rozpočtu KST  na rok 2017                A. Krištofová 

13) Návrh na zmenu stanov KST     P. Dragúň 

14) Návrh na zmenu vykonávacích predpisov   P. Dragúň 

15) Návrhy na čestné ocenenia KST                P. Dragúň 

16) Diskusia        

17) Schválenie uznesenia      predseda NK 

18) Ukončenie       P. Dragúň 
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1/ Otvorenie, privítanie hostí, schválenie predsedu VZ   

XVIII.VZ KST o 10:00 otvoril predseda KST Peter Dragúň. Privítal delegátov a hostí, navrhol aby 

valnému zhromaždeniu predsedal M.Herchl.  

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 35; návrh bol schválený jednomyseľne. 

 

2/ Schválenie návrhu programu  

Predsedajúci M.Herchl požiadal o návrh a odsúhlasenie zmien programu.  

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; navrhnuté zmeny programu a program ako celok boli 

schválené jednomyseľne. 
 

3/ Voľba a schválenie mandátovej a návrhovej komisie  

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

Škutová, Martin Markušovský. 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; MK bola schválená jednomyseľne. 

Návrhová komisia (ďalej len NK) bola navrhnutá v zložení:, predseda; Ivan Ballo, členovia Igor 

Salviany, Ján Verečšák. 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; NK bola schválená jednomyseľne. 
 

4/  Odovzdanie ocenení 

Z rúk predsedu KST si čestné ocenenia (schválené predchádzajúcim valným zhromaždením KST) 

prevzali:  

- Plaketu Alojza Lutonského: Kirschner Michal, Melek Jozef, Nižňan Ivan, Škutová Eva. 

- Medailu Miloša Janošku: Jeremiáš Vojtech, Puncochář Ján. 

 

5/ Zdravice hostí 

Krátkymi pozdravnými príhovormi pozdravili rokovanie XVIII. VZ KST hostia z partnerských 

organizácií: podpredseda KČT pre ekonomiku RNDr. Jiří Homolka za Klub českých turistov, člen 

vedenia PTTK Jerzy Kaplon za poľskú turistickú organizáciu a predseda Freemap, o.z. Michal Belovič 

za Freemap, o.z.  

 

6/ Kontrola plnenia uznesení zo 17. VZ  KST konaného v Žarnovici, 9.4.2016 

Kontrolu vykonal predseda KST P.Dragúň.  

B/  17. VZ KST  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/ Viac spropagovať výkonnostnú turistiku. 

2/ Rozdeliť agendu člena výkonného výboru pána Stanislava Andrásiho, ktorý odstúpil, medzi 

zostávajúcich členov výkonného výboru. 

3/ Prizývať zástupcov sekcií a komisií na rokovania výkonného výboru minimálne raz ročne. 

4/ Zapracovať do vykonávacieho predpisu kľúč rozdelenia mandátov na základe počtu členov 

regiónu KST nasledovne: za každých 300 začatých členov jeden mandát. 

C/ 17. VZ KST s p l n o m o c ň u j e 

Výkonný výbor dopracovať stanovy KST v rozsahu legislatívnych pripomienok schvaľujúceho 

ministerstva (MŠVVaŠ SR).  
P.Dragúň skonštatoval splnenie, resp. priebežné plnenie uznesení.  

 

7/ Správa mandátovej komisie 

Predseda mandátovej komisie Dušan Reiser  informoval, že zo 47 pozvaných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim je prítomných 33 delegátov, čo je 70 % účasť. Konštatoval, že XVIII. VZ KST je 

uznášaniaschopné, nadpolovičnú väčšinu pre úspešné hlasovanie predstavuje 17 hlasov. 

 

8/ Správa o činnosti KST za rok 2016, hlavné úlohy 2017 a vízia smerovania KST 

Správu predniesol predseda KST P.Dragúň. Správa je prílohou tohto zápisu. 

Diskusia k správe: 
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E. Škutová  -  doplnila vystúpenie predsedu, vyzdvihla výkon značkárov. Rok 2016 bol bohatý na 

financie, k dispozícii bolo až 140 000 €,  z toho len 3 500 € bolo nutné vrátiť z dôvodu nerealizovanej 

práce, resp. nekorektného zúčtovania. Vyznačilo sa celkove viac než 6 000 km, čo je historicky 

rekordná obnova TZT za jeden rok a treba za to značkárom poďakovať.  

Š. Hudák – turisti, ktorí plnia kritériá odznaku Najvyššie vrcholy Slovenska poukazujú na to, že na 

niektorých z týchto vrcholov chýba vrcholová tabuľka. Turistický Senior klub pri KST Diviaky je 

pripravený doplniť ich vo vlastnej réžii. Výkonnostná turistika nikdy nebola masová záležitosť, ale 

treba ju stále propagovať a zachovať. Napomôže tomu aktualizácia záznamníkov k odznakom 

Najvyššie vrcholy, Hrady a zámky, Za krásami Slovenska, ako aj doplnenie informácií o klasifikácii 

do kalendára KST. 

J. Haráni – Kalendár  KST je perfektná vec, škoda, že obsahuje zbytočné chyby. Dá sa tomu predísť, 

keď pred zaslaním do tlače dostanú pripravený materiál na kontrolu predsedovia regiónov. 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; Správa o činnosti bola schválená jednomyseľne. 

 
9/ Vyhodnotenie čerpania rozpočtu, výnosov a nákladov KST za 2016  

Bod uviedla podpredsedníčka KST pre ekonomiku a marketing A.Krištofová. Delegáti VZ dostali 

materiály na oboznámenie sa v predstihu, mailom. Požiadala o prípadné pripomienky. Prítomní 

delegáti nevzniesli žiadne pripomienky. 

 

10/ Návrh na schválenie účtovnej závierky, výročnej správy a audítorskej správy   

A. Krištofová pripravila v predstihu prehľadnú správu v tabuľkovej forme, delegáti mali možnosť 

oboznámiť sa s ňou vopred. Vo svojom vystúpení na VZ sa A.Krištofová obmedzila na komentovanie 

vybraných položiek, zodpovedala otázky z pléna a konštatovala, že účtovná závierka je schodková, čo 

znamená, že KST nebude odvádzať daň. Predniesla návrh na schválenie účtovnej závierky, výročnej 

správy a audítorskej správy, ktorú vypracoval INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., J.Kozačeka 5, 951 

01 Zvolen, držiteľ licencie SKAU č.25, ako aj návrh na schválenie tohto audítora i na rok 2017.  

 

11/ Správa kontrolóra Klubu slovenských turistov k hospodáreniu KST za rok 2016                                                                                 

Správu predniesla predsedníčka kontrolnej komisie (KoK) A.Mazániková. Na základe výsledkov 

a nálezov z kontrolnej činnosti KoK, kontrolór v uznesení správy  

1. Odporúča VZ KST doplniť do VP KST č. 9/2011 ustanovenie „V prípade schvaľovania Povolenia 

na použitie vlastného motorového vozidla (ďalej povolenie AUV)  zabezpečiť, aby k cestovnému 

príkazu bol priložený email o schválení povolenia AUV od osoby oprávnenej schvaľovať pracovné 

cesty  v prípade, že nie je možné povolenie AUV podpísať osobne. To isté platí aj pri schvaľovaní 

pracovnej cesty, ktorá nebola vopred schválená vo VV KST.  

2. Konštatuje, že predložené účtovné doklady a súvisiace doklady (zmluvy, dohody, objednávky a iné) 

za rok 2016 sú spracované v zmysle platných predpisov a sú uložené na ústredí KST. 

3. Odporúča VZ KST schváliť vyhodnotenie rozpočtu výnosov a nákladov, účtovnú závierku a 

výročnú správu za rok 2016.  (Celá správa je prílohou tejto zápisnice.) 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; správa kontrolóra za rok 2016 bola schválená. 

 

Po správe kontrolóra dal predsedajúci hlasovať o schválení predložených ekonomických materiálov 

a o schválení audítora na rok 2017: 

- účtovná závierka:  

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; účtovná závierka 2016 bola schválená. 

- výročná správa: 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; výročná správa 2016 bola schválená. 

- audítorská správa: 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; audítorská správa 2016 bola schválená. 

- návrh na audítora: 

Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 36; audítor na rok 2017 bol schválený. 

  

12/ Návrh rozpočtu KST  na rok 2017   
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Návrh predniesla A. Krištofová. Požiadala o pripomienky k rozpočtu. Súčasne informovala 

prítomných o mechanizme poistenia. Hlasovaniu o schválení rozpočtu predchádzala diskusia, v ktorej 

vystúpili:  

F. Žabka – Aké sú doterajšie skúsenosti s Poisťovňou UNION v prípadoch poistných udalostí? 

Dochádza k poistnému plneniu podľa poistnej zmluvy? 

Odpovedal M. Ziman, člen VV. Konštatoval, že doteraz prevládajú pozitívne skúsenosti, no zhrnul aj 

niekoľko prípadov, keď poisťovňa plnenie odmietla. Apeloval na kompletnosť zoznamov poistencov 

a na korektnosť údajov v nich. V dôsledku chyby v mene a adrese či iných povinne uvádzaných  

údajoch sa môže stať poistenec pre poisťovňu „neidentifikovateľný“ a poistné plnenie poisťovňa 

odmietne. Požiadal o zodpovedné vypĺňanie tabuliek so zoznamom poistencov a spätnú kontrolu.  

M. Petrík  –  žiadal overiť, či je podľa zmluvy s poisťovňou UNION poistenie na zásah Horskej služby 

aj mimo vyznačených TZT, ako to bolo požadované na predchádzajúcom VZ.  

Š. Hudák  –  niekoľko ľudí si zaplatilo členské známky v druhej várke, na začiatku apríla a sťažovali 

sa, že neboli v zozname na stránke KST. Čo by sa stalo, ak by mali poistnú udalosť? 

Obe otázky zodpovedal M.Ziman. 

J. Kľučka – v roku 2017 sa uskutoční 50. zraz vysokohorských turistov (VhT), ide o jubilejné 

podujatie, požiadal zohľadniť to zvýšením rozpočtu o 100 €. 

J. Šoffa – uviedol argumenty pre navýšenie prostriedkov sekcii vodnej turistiky (VT) o 200 € 

Hlasovanie o doplňujúcich návrhoch J.Klučku a J.Šoffu: proti 0, zdržal sa 0, za 36;  zvýšenie 

rozpočtu pre sekciu VhT o 100 €  a pre sekciu VT o 200 € bolo schválené. 

Hlasovanie o rozpočte ako celku: proti 0, zdržal sa 0, za 36;  rozpočet KST 2017 bol schválený. 

 

13. Návrh na zmenu stanov KST      

P.Dragúň privítal  na valnom zhromaždení JUDr. Mareka Heinricha, spracovateľa úprav stanov KST 

a vykonávacích predpisov KST, s cieľom zosúladiť hlavný dokument Klubu slovenských turistov 

s dikciou Zákona o športe.  JUDr. M. Heinrich stručne uviedol hlavné úpravy v stanovách (delegáti 

dostali návrh stanov s vyznačením zmien aj ich odôvodnenia vopred na oboznámenie)  a reagoval na 

dve písomne odovzdané pripomienky od I.Balla - jedna sa týkala článku II, druhá článku III stanov. 

Navrhol dať hlasovať najprv o pripomienkach  a potom o stanovách ako celku. 

Hlasovanie o pripomienke k článku II: proti 0, zdržal sa 0, za 32; pripomienka bola  schválená 

Hlasovanie o pripomienke k článku III: proti 0, zdržal sa 0, za 33; pripomienka bola  schválená 

JUDr. Heinrich  pripomienky zapracoval do svojho návrhu . 

Hlasovanie o stanovách KST ako celku: proti 0, zdržal sa 0, za 33; stanovy boli schválené. 

 
14. Návrh na zmenu vykonávacích predpisov    

Vykonávacie predpisy (VP) riešia konkrétne situácie a upravujú konkrétne procedúry nešpecifikované 

v stanovách. JUDr. Heinrich  oboznámil  plénum ako sa zmena stanov premietla do systému VP 

naposledy aktualizovaného v roku 2011. Následne sa hlasovalo o schválení jednotlivých VP, abecedne 

zoradených podľa predmetu VP: 

- archivácia (VP 22/2011);  Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- cestovné náhrady (VP 9/2011);  Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- členstvo (VP 1/2011);  Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 1, za 32; schválené 

- dary, reklama, sponzorstvo (VP 15/2011);  Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 2, za 31; schválené 

- hospodárenie s majetkom (VP 7/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- identifikačné čísla (VP 20/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 1, za 32; schválené 

- kontrolná komisia (VP 12/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 1, za 32; schválené 

- náhrady v turistickom značení (VP 10/2011);  Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- obeh a účtovanie účtovných dokladov (VP 8/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- oceňovanie - čestné ocenenia KST (VP 13/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- organizačný poriadok (VP 2/2011);  Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- ochrana osobných údajov (VP 21/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 29; schválené 

- podujatia IVV (VP 14/2011); Hlasovanie za vyradenie zo systému: proti 0, zdržal sa 0, za 32; schválené 

- pomenované TZT (VP 16/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 32; schválené 

- propagácia  (VP 23/2011)  -  nehlasovalo sa, pretože tento VP neprešiel žiadnou zmenou 
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- registrácia, hlásenia, evidencia  (VP 5/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 32; schválené 

- rokovací poriadok (VP 3/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- sekcie a komisie ( VP 6/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- sieť ubytovacích objektov (VP 17/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- školenia inštruktorov (VP 19/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- školenia, semináre (VP 18/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 33; schválené 

- volebný poriadok (VP 4/2011); Hlasovanie: proti 0, zdržal sa 0, za 32; schválené 

 

15. Návrhy na čestné ocenenia KST  

Po rekapitulácii návrhov (v určenej 30 dňovej lehote pred termínom VZ boli zverejnené) sa hlasovalo 

o návrhoch jednotlivo. Hlasovanie – viď tabuľka:    

meno priezvisko navrhované ocenenie navrhovateľ za proti 
zdržal 

sa 
výsledok 

Tibor Goč plaketa Alojza Lutonského RR Michalovce  36 0 0  schválené 

Ján Halaša plaketa Alojza Lutonského RR Žilina  36 0 0   schválené 

František Hos, Ing. medaila Miloša Janošku RR SNV  35 0 1   schválené 

Štefan Nagy, RNDr. plaketa Alojza Lutonského RR BA  36 0 0   schválené 

Anton Rechtorík plaketa Alojza Lutonského RR Žilina  36 0 0   schválené 

Anna Senková plaketa Alojza Lutonského RR TN  36 0 0   schválené  

 

16. Diskusia  

V. Gábriš – apeloval na kluby a regióny aby využívali možnosti školenia a aktualizovali zoznamy, 

jednak aktívne pôsobiacich inštruktorov, jednak použiteľných lektorov. Predsedov sekcií ako 

organizátorov školení požiadal aby spolupracovali s učebno-metodickou komisiou. 

A. Krištofová – ako je vo výročnej správe uvedené, v KST pôsobí cca 2500 dobrovoľníkov – značkári, 

inštruktori, rozhodcovia PTZ, funkcionári. Len veľmi málo z nich si nechalo vystaviť potvrdenie 

o dobrovoľníckej činnosti, ktoré oprávňuje venovať  oprávnenému subjektu nie 2 %, ale 3 % z daní.   

Informovala ako v tej veci postupovať. Upozornila, že ak darcovia v daňovom priznaní neoznačia  

súhlas so zverejnením osobných údajov, nedajú sa nimi poukázané prostriedky z 2, resp. 3% 

identifikovať.    

E. Škutová –  informovala  o osobnej zásluhe predsedu RR Banská Bystrica D. Kaliského na obnove 

tunela v Kremnických vrchoch. V roku 2016 sa mu podarilo spojiť sily i finančné prostriedky Banskej 

Bystrice a Kremnice a zaangažovať banských odborníkov, ktorí tunel  odborne vystužili  a portály na 

oboch stranách zrekonštruovali. Tunel opäť slúži , v zime aj bežkárom. Dôležité je, že tadiaľ neprejdú 

žiadne motorové štvorkolky. 

A. Bodnárová – oceňuje poskytovanie zliav na vybraných chatách KČT a ÖTK, funguje to veľmi 

dobre. Chce sa spýtať, či sa také zmluvy neplánujú uzatvoriť aj s partnerskými organizáciami v Poľsku 

a Maďarsku. 

J. Haráni – ak vznikne v obci klub, ktorý nechce mať právnu subjektivitu, musí mať Stanovy? Musí  

v názve takéhoto  klubu figurovať KST? 

M. Ziman – presne toto sme riešili. Poradil nám náš  turistický právnik, Marek Heinrich. Dá sa to 

riešiť štatútom. Vyjasnili sme si  okolnosti, kedy štatút nahrádza stanovy. Tento postup však  platí len 

pre kluby, pre regionálne rady nie. 

J. Lupták – každý by mal byť hrdý na to, že je registrovaný pod KST. Aký bude mať vzťah ku KST 

klub, pre ktorý je obťažujúce zakomponovať do svojho názvu pojem KST? 

J. Šoffa – všetko záleží na ľuďoch, akí sú. Čo sa týka cvičiteľov, uvedomuje si, že sekcia VT mešká 

z doručením zoznamu inštruktorov, ale pripravujú ho dôsledne, pracujú na tom. V rámci vodáckej 

sekcie majú veľa detí, nezdá sa mu preto správne, ak príspevok na mládež býva v rozpočte vyhradený 

len pre sekciu mládeže.  
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J. Haráni –  v regióne Turiec motivujeme kluby aby mali a nahlásili inštruktorov, cez dotáciu, ktorú 

v rámci svojich možností dáva RR. Kto má inštruktorov, dostáva vyššiu dotáciu. 

V. Gábriš – informoval o zvolaní volebného aktívu sekcie mládeže do Vrútok, v termíne 29.4.2017, 

apeloval na regióny aby vyslali delegáta s hlasom rozhodujúcim. 

J. Fiľakovský – značkári vykonávajú veľa administratívnych činností, nedala by sa táto záťaž znížiť? 

E. Škutová – ako postupovať voči funkcionárom KST, ktorí nemajú zaplatenú členskú známku? 

J. Haráni – Pod názvom Jaskyne a hory vydávame regionálnu ročenku Turca pre turistov aj 

jaskyniarov. Uchádzame sa o príspevok z rozpočtu KST, recipročne môžeme poskytnúť propagáciu – 

zverejnenie loga KST na obálke ročenky. 

Š. Hudák – navrhol znovu otvoriť otázku možnosti individuálneho členstva v KST. 

J. Ľupták  - vyzdvihol, že po dlhých rokoch je hospodárenie - tvorba rozpočtu  KST aj jeho čerpanie – 

transparentné. Je to zásluha predovšetkým A.Krištofovej. Navrhol schváliť jej odmenu.  

J.Fiľakovský – v súvislosti s tým, že rok 2018 bude volebný, požiadal o „harmonogram“ – dokedy 

treba uskutočniť výročné členské schôdze odborov/klubov, dokedy regionálne konferencie a aktívy 

sekcií. Ďalej sa zaujímal, s kým by bolo treba rokovať o vybudovaní košicko-prešovskej lyžiarskej 

magistrály (po vzore Kysuckej magistrály) po hrebeni Slanských vrchov. 

K položeným otázkam a návrhom sa vyjadril P.Dragúň, doplnili ďalší členovia výkonného výboru. 

 

17. Schválenie uznesenia       

Návrh uznesenia prečítal predseda návrhovej komisie Ivan Ballo. Po spresnení niektorých formulácií 

sa hlasovalo o uznesení ako celku:  

Hlasovanie: za 35, proti 0, zdržal sa 0; uznesenie XVIII. VZ KST bolo jednomyseľne 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.      

 

18. Ukončenie 

Záverečné slovo si vzal predseda KST Peter Dragúň.  Keďže nasledujúci rok  bude volebný, vyzval 

zamyslieť sa už teraz nad zodpovedným návrhom  kandidátov na prácu v sekciách, komisiách 

a výkonnom výbore Klubu slovenských turistov. Poďakoval  zamestnancom za prípravu VZ, 

prítomným  delegátom za aktívnu  účasť, predsedajúcemu za plynulý priebeh, vyzdvihol konštruktívnu  

a priateľskú atmosféru rokovania. Na záver  zaželal všetkým úspešný turistický rok 2017. 

 

            

 

Zapísali:  Dušan Valúch                                                                 

                Ida Ovečková 

 

                                                           Overil:                        Peter Dragúň   

                                                                              predseda Klubu slovenských turistov  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRÍLOHY ZÁPISNICE: 
- správa predsedu 
- správa kontrolóra 
- uznesenie VZ 
 

1. Správa predsedu KST za rok 2016 

 

v prvom rade ďakujem všetkým funkcionárom, organizátorom, inštruktorom, vedúcim 

výletov a značkárom za odvedenú prácu. Ďakujem všetkým našim turistom ktorí sa v prírode 

a na hromadných podujatiach správajú tak, že dobre reprezentujú Klub slovenských turistov. 
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Vážim si vás. Ak však chceme našu prácu vykonávať lepšie, musíme poznať nedostatky. 

Moja správa je preto kritická. Chcem ňou načrtnúť problémy, aby sme sa spoločne mohli 

zamyslieť nad ich riešením.  

 

Sme dobrovoľníci? 

Keď som nastupoval do funkcie predsedu KST, myslel som si, že organizácia pracuje 

dobrovoľne, ľudia sú ochotní pomáhať, tvoríme jeden klub. Funkcionári pracujú pre blaho 

iných. Vychádzal som z vlastných skúseností. Nikto nám neprispieval na činnosť. Ak sme 

niečo robili, platili sme si to sami. Nikto sa nad tým nepozastavoval, členstvo rástlo. Ľudia 

oceňovali pestrú ponuku, pravidelnosť, dobré vzťahy. S pozíciou predsedu KST som prišiel 

do kontaktu aj s iným názorom: Urobím, za niečo. Áno, materiálna doba nás melie. Nič 

zadarmo, uchmatnúť pre seba čo sa dá. Naši predchodcovia však boli iní. Stavali chaty, 

útulne, značili trasy, aby ich mohli využívať všetci, ktorí mali záujem. Bol by som veľmi rád, 

keby KST plnilo tento účel i spôsob. Svojou dobrovoľníckou prácou môžete pomôcť aj 

finančne. Ako dobrovoľník môžete odovzdať až 3% z dani namiesto dvoch.  

 

Značenie  

V poslednom čase sa nám darilo zohnať peniaze. Nastal nový problém. Minúť ich. Regióny si 

navrhli, čo chcú urobiť, nestihli to. Peniaze musíme vrátiť. Meno KST je pošramotené. 

Niektorí značkárski šéfovia regiónov povedali, že v budúcnosti nechcú peniaze, keď je s tým 

veľa administratívnej práce. Z terénu mám hlásenia, že máme na trasách veľa hrdzavých 

tabuliek na smerníkoch. Peniaze na ich výmenu sú. Nemáme značkárov? Máme ich dosť. Sú 

prestarnutí? Sú. Chceme nových? Chceme. Vytvárame podmienky, aby mohli pracovať? Nie.  

Zamyslime sa nad komunikáciou s nadšencami, o kariérnom postupe značkára. Mladý človek 

chce hneď pracovať. Počítač nie je pre neho prekážkou. A nehovorte mi, že v regiónoch 

značkárom nikto nepomôže. Ak nie, tak sa zamyslite nad atmosférou v regióne, ktorú 

ovplyvňujete aj vy. Hanbou pre nás je, keď znechutení turisti si kúpia farby o obnovia naše 

značenie. Informácie mám z Hikingu. 

 

Sekcie a komisie.  

Sú také, ktoré pracujú veľmi dobre, dobre a sú také, ktoré jednoducho sú. Problém je ako 

vždy v ľuďoch. O rok sú voľby. Zamýšľali ste sa nad tým, koho navrhnúť? Ak máte zlých 

predsedov v regióne, vymeňte ich. Poriadok doma si musíte urobiť sami. My nepoznáme ľudí 

z vášho prostredia. Ak máte schopných, pohovorte s nimi, dajte nám na nich kontakt. 

Nemusia to byť len „starí funkcionári“. Podstatné je, či chce pracovať. Počúvam názory, že 

kto by chcel, keď tam sa aj tak nič nevyrieši, je to zabitý čas. Pýtam sa, nezáleží to na 

zúčastnených? Ak sa stretnú aktívni ľudia, tak jalové reči tam nemajú čo robiť.  

 

Komunikácia 

Informácie zdola neprichádzajú hore a informácie zhora neprichádzajú dole. Niektoré 

informácie sme poslali až na predsedov klubov. Šli aj na členov? Pre lepšiu komunikáciu 

ponúkam besedy s členmi, aj s ich predsedami. Ak majú členovia záujem, ja si čas nájdem. 

Porozprávajte sa s členskou základňou a ohláste sa. 

 

Noví členovia 

Základ činnosti je v klube. Zisťujem, že niektoré kluby sa uzatvárajú pred novými členmi, 

alebo vytvárajú rodinné a inak spriaznené kluby. Dôvodom bývajú majetky i neochota prijať 

niečo nové, možno problematické. Máme dosah na nich? Žiadny. Časom vymrú a zaniknú. 

My však chceme novú krv. Ako to dosiahnuť? Musíme dúfať, že mnohé kluby sú otvorené. A 

to sú. Ak v blízkom okolí nie je vhodný klub, doporučujem založiť si nový. Robiť náborové 
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akcie tak, ako to robia iné športy. Individuálne členstvo je ďalšou možnosťou. Viem, že sme 

ho na minulom VZ zamietli. Zamyslime sa.  Ako nám individuálne členstvo uškodí? A 

výhody? Získame nových členov s novými nápadmi, polepšíme si finančne. Zvážte túto 

možnosť.  

 

Propagácia a marketing 

Kto chce robiť túto činnosť seriózne, nemôže to robiť popri zamestnaní. Mali by sme vylepšiť 

a sprehľadniť webovú stránku, riadiť našu facebookovú stránku, písať články, propagovať 

turistiku, pripravovať darčekové predmety, publikácie, hľadať sponzorov a komunikovať s 

nimi… Zatiaľ to robíme dobrovoľne a výsledky sú úmerné námahe. Uvažujeme o vyhlasovaní 

výziev na dobrovoľníkov pre nárazové práce. Napríklad: nestíhame meniť tabuľky na 

smerovníkoch v Malých Karpatoch, čo je realita hlásená turistami, chceme zmapovať Cestu 

hrdinov SNP – aké je značenie, kde je možné postaviť útulne, vyčistiť studničky, na 

výhľadových miestach postaviť lavičky, začiatok a koniec cesty označiť architektonicky 

zaujímavo…  

 

Možno som bol kritický. Chcel som len upozorniť aspoň na niekoľko nedostatkov z môjho 

pohľadu. To, že si robíte svoju prácu dobre, o tom hovorí aj nárast členskej základne. 

Ďakujem Vám za odvedenú prácu a teším sa na nové nápady. 

 

Peter Dragúň, predseda KST 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Správa kontrolóra Klubu slovenských turistov k hospodáreniu KST za rok 2016 

 

Vážení delegáti VZ KST, vážení hostia, 

členovia kontrolnej komisie KST v zložení Anna Mazániková, Ing. Ján Pullmann a Ing. Ján 

Punčochář od posledného zasadania VZ KST vykonali kontroly s týmto zameraním: 

A. Kontrola účtovných dokladov a s nimi súvisiacich dokumentov  

Tri kontroly sa týkali kontroly účtovných dokladov a s nimi súvisiacich zmlúv, 

objednávok. Kontrolované boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady, dodávateľské 

a odberateľské  a faktúry, pohyby na bankových účtoch a v pokladničnej knihe Klubu 

slovenských turistov (ďalej len „klubu“), Kontrola bola zameraná na celkové hospodárenie 

s finančnými prostriedkami a dokladovanie finančných operácii.  

Pri kontrole výdavkových pokladničných dokladov  za rok 2016 boli zistené formálne 

nedostatky, ktoré sú uvedené v správach z kontroly z 14.-16.10.2016,  27.-2.-1.3.2017 

a 16.3.2017. Správy  boli prerokované s príslušnými členmi VV KST. Zistené nedostatky 

boli ku dňu konania VZ KST odstránené.  

Nedostatky sa vyskytli hlavne  pri zúčtovaní  pracovných ciest. Účastníci pracovných ciest 

predkladali na zúčtovanie cestovné príkazy a povolenia na použitie vlastného motorového 

vozidla bez podpisu oprávnenej osoby schvaľovať pracovnú cestu. Ide o porušovanie VP 

KST č. 9/2011o cestovných náhradách.  

Nedostatky pri schvaľovaní cestovných príkazov a povolení na použitie vlastného 

motorového vozidla pri pracovnej ceste kvalifikujeme, že vznikli nedbalosťou 

a neznalosťou vykonávacieho predpisu KST č. 9/2011 o cestovných náhradách a VP KST 

č. 8/2014 o obehu účtovných dokladov tak zo strany účastníka, ako aj zo strany 

zúčtovateľa pracovnej cesty. 
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Pri kontrole dodávateľských a odberateľských  faktúr neboli zistené závažné nedostatky. 

Za rok 2016 nebolo uhradených 6 dodávateľských faktúr v celkovej hodnote 7189,96 € 

a KST nebola uhradená 1 odberateľská faktúra v celkovej hodnote 1200 €, ktorých 

splatnosť je v roku 2017. 

Ďalej kontrolou zúčtovaných dokladov (pokladničné doklady, faktúry a bankové výpisy) 

k dotácii z MŠVVaŠ  sme zistili, že komisie značenia nepredkladajú príslušné doklady za 

vykonané práce na zúčtovanie priebežne po vykonaní práce, resp. do stanoveného termínu, 

čím spôsobujú časovú tieseň a neúmernú záťaž pre zúčtovateľov  týchto dokladov. 

Napríklad: v decembri 2016 museli spracovať okolo 200 dokladov.    

B. Kontrola inventarizácie majetku 

    V roku 2016 nebola vykonaná fyzická inventarizácia majetku KST. Inventarizáciu 

    hmotného majetku môže KST vykonávať raz za 4 roky v zmysle platného zákona 

    o účtovníctve. Fyzická inventarizácia majetku je plánovaná na rok 2017. 

    Dokladová inventarizácia majetku, pokladnice a bežného účtu č. 0011484266/0900 bola 

    vykonaná k 31.12.2016.  Stav k 31.12.2016 je u pokladnice 411,51 € a u bežného účtu  

    28493,32 €.  

C. Kontrola čerpania rozpočtu KST na rok 2016 

1. Kontrola kapitoly A. rozpočtu PRÍJMY  

Príjmy rozpočet 310551 €, skutočnosť 336423 €. Skutočné príjmy boli splnené na 108 

%. 

V príjmovej časti boli náhodne skontrolované položky nájomného z chát KST 

a položka podiel členských známok a položka poistné členov.  Kontrolou bolo 

zistené, že poukazovanie platieb na bežný účet za tieto položky sa nedali 

s uvedenou čiastkou v rozpočte porovnať, nakoľko platby na bežnom účte 

neobsahujú identifikačné číslo regionálnej rady, resp. jej názov a čo sťažuje 

prácu pri ich zúčtovaní na príslušné účty.  

2. Kontrola kapitoly B. rozpočtu VÝDAVKY  

Výdavky  rozpočet celkom 364961 €, skutočnosť  355560 €. Rozpočtované 

výdavky boli vyčerpané na  97 %. 

Vo výdavkovej  časti boli náhodne skontrolované položky I.,  II. a IX. Prekročenie 

u položky I6 považujeme za nepresnú kvalifikáciou výdavkov, ktoré mali byť 

zaradené do položky rozpočtu „činnosť  sekcii“, resp. inej položky rozpočtu. 

D. Kontrola uznesení 

Na základe čl. 2 písm. f) platného VP KST č. 12/2011 bola vykonaná kontrola plnenia 

uznesení VV KST za rok 2016 vč. uznesení z roku 2014, 2015  ktorých plnenie prešlo  do 

roku 2016 ako nesplnené a uznesení s termínom „trvalý“. Kontrola uznesení bola 

vykonaná ku dňu konania VZ KST. 

1. V roku 2016 bolo prijatých 109 uznesení. Uznesenia VV KST sa realizovali priebežne 

a ku dňu konania VZ KST nebolo splnených 22 uznesení. 5 uznesení  má   termín 

splnenia v roku 2017, u ostatných uznesení ide už o predĺžený termín splnenia. 

2. Do roku 2016 prešlo plnenie 2 uznesení z roku 2014 a 13 uznesení z roku 2015. 

Doteraz nebolo z nich splnené 5 uznesení. Plnenie troch uznesení bolo pozastavené 

v súvislosti so Zákonom o športe.  

3. Okrem toho ku dňu konania VZ KST je platných 36 uznesení s termínom trvalý.  
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4. Z kontroly uznesení vyplýva, že 

a)  niektoré uznesenia VV KST majú neprimeranú dĺžku plnenia, 

b) je prijatých veľa uznesení s termínom trvalý. 

5. Hodnotenie splnenia uznesení z ÚR a VZ KST z 8.4.2016 tvorí samostatný bod 

programu XVIII. VZ KST a predniesol ho predseda KST. 

E. Vybavovanie sťažnosti  

V roku 2016 nebola doručená kontrolnej komisii KST žiadna sťažnosť.  

 

G. Uznesenie z kontroly 

Kontrolná komisia KST:  

1. Odporúča VZ KST doplniť do VP KST č. 9/2011 ustanovenie „V prípade schvaľovania 

„Povolenia na použitie vlastného motorového vozidla“ (ďalej povolenie AUV)  

zabezpečiť, aby k cestovnému príkazu bol priložený email o schválení povolenia AUV  

od osoby oprávnenej schvaľovať pracovné cesty  v prípade, že nie možné povolenie 

AUV podpísať osobne. To isté platí aj pri schvaľovaní pracovnej cesty, ktorá nebola 

vopred schválená vo VV KST.  

2. Konštatuje, že predložené účtovné doklady a s nimi súvisiace doklady (zmluvy, 

dohody, objednávky a iné) za rok 2016 sú spracované v zmysle platných predpisov a sú 

uložené na ústredí KST. 

3. Odporúča VZ KST schváliť „Vyhodnotenie rozpočtu výnosov a nákladov“,  „Účtovnú 

závierku“ a „Výročnú správu“ za rok 2016. 

 

V Žiline,  25. marca 2017                                                                       Anna Mazániková 

                                                                                                                    Kontrolór KST              

                                                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Uznesenie  XVIII, VZ KST   

Na nasledujúcich troch stranách Prílohy je sken uznesenia, podpísaného návrhovou komisiou. 
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Uznesenie z XVIII. Valného zhromaždenia KLUBU SLOVENSKÝCH 

TURISTOV uskutočneného v Žiline 24. - 25. marca 2017 

 

XVIII. Valné zhromaždenie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV (ďalej len KST) 24. - 
25. marca 2017 v Žiline 

 
A/ prerokovalo a schválilo: 

 

A1/ výročnú správu KST za rok 2016, 

 

A2/ čerpanie rozpočtu 2016 a vyhodnotenie čerpania rozpočtu 2016, so zameraním na chaty 

KST, 

 

A3/ účtovnú závierku za rok 2016,  

 

A4/ správu kontrolnej komisie KST za rok 2016,  

 

A5/ rozpočet KST na rok 2017 s pripomienkami, c 

 

A6/ zmenu Stanov KST, 

 

A7/ zmenu vykonávacích prepisov KST (ďalej len VP KST): 

1. VP KST č.22/2011 o archivácii 

2. VP KST č.9/2011 o cestovných náhradách 

3. VP KST č.1/2011 o členstve 

4. VP KST č.15/2011 o daroch a reklame 

5. VP KST č.20/2011 o identifikačných číslach regionálnych rád, odborov, klubov, 

členských preukazov a kvalifikačných preukazov 

6. VP KST č.12/2011  o revíznej komisii 

7. VP KST č.10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia 

8. VP KST č.13/2011, zásady oceňovania 

9. VP KST č.2/2011, organizačný poriadok 

10. VP KST č.21/2011 o ochrane osobných údajov 

11. VP KST č.16/2011 o pomenovaných turisticky značených trasách 

12. VP KST č.5/2011 o registrácii a o hláseniach odborov, klubov a regionálnych rád 

13. VP KST č.3/2011,  rokovací poriadok 

14. VP KST č.6/2011 o sekciách a komisiách 

15. VP KST č.17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov 

16. VP KST č.19/2011 o školeniach a seminároch inštruktorov turistiky 

17. VP KST č.18/2011 o školeniach a seminároch 

18. VP KST č.4/2011, volebný poriadok  

 

A8/ Určuje 15. jún kalendárneho roka ako termín, do ktorého sa spracuje výročná správa v 

kalendárnych rokoch, v ktorých KST vznikne povinnosť ju vypracovať (t. j. príjem KST 100 

000 verejných ročne alebo celkový príjem 400 000 ročne). Je to povinnosť podľa § 9 ods. 7 

Zákona o športe. 
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A9/ Auditora na výročnú správu KST za rok 2017: Interaudit, J. Kozačeka 569/5, 960 01 

Zvolen. 

 

A10/ Príspevok 300 €  na vydanie ročenky Jaskyne a hory 2017, z ktorého KST dostane 200 

ks. 

 

A11/ Príspevok 250 €  pre sekciu vodnej turistiky KST na vydanie 300 ks Pamätnice 55 rokov 

slovenských zrazov vodných  turistov. 

 

A12/ Odmenu pre Ing. Annu Krištofovú vo výške 365 €. 

 

A13/ Ocenenia 

 

meno priezvisko schválené ocenenie navrhovateľ 

Igor Goč plaketa Alojza Lutonského RR Michalovce 

Ján Halaša plaketa Alojza Lutonského RR Žilina 

František Hos, Ing. medaila Miloša Janošku RR SNV 

Štefan 
Nagy, 
RNDr. 

plaketa Alojza Lutonského RR BA 

Anton Rechtorík plaketa Alojza Lutonského RR Žilina 

Anna Senková plaketa Alojza Lutonského RR TN 

          

A14/ Zrušenie vykonávacieho predpisu VP KST č. 14/2011 o podujatiach IVV.  

 

A15/ Nové vykonávacie prepisy VP KST č. 7/2011 o hospodárení s majetkom, VP KST č. 

8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov. 

 

B/  Ukladá  výkonnému  výboru  KST 

 

B1/ poskytnúť na korektúru predsedom regionálnych rád kalendár podujatí pre nasledujúci 

rok,  

 

B2/ doplniť do vykonávacieho predpisu KST 9/2011 ustanovenie: „V prípade schvaľovania  

povolenia na použitie vlastného motorového vozidla zabezpečiť, aby k cestovnému príkazu 

bol priložený e-mail o schválení povolenia od osoby oprávnenej schvaľovať pracovné cesty 

v prípade, že nie je možné povolenie podpísať osobne. To isté platí aj pri schvaľovaní 

pracovnej cesty, ktorá nebola vopred schválená výkonným výborom KST.“  

  

 

C/  Berie  na  vedomie 

 

C1/ pripomienky a podnety z diskusie, 

 

C2/ auditorskú správu za rok 2016. 
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D/ Konštatuje, že Anna Mazániková zvolená do funkcie predsedníčky Revíznej komisie 

KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV ako kolektívneho kontrolného orgánu KST podľa § 

12 ods. 2 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7. júna 

2014 vykonáva funkciu kontrolóra KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, Revízna komisia 

KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV, ktorej členovia boli do funkcií zvolení 7. júna 2014, 

je Kontrolnou komisiou KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV podľa platných stanov KST. 

 

E/ Predlžuje súčasnej kontrolórke KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV a ostatným 

súčasným členom Kontrolnej komisie KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV funkčné 

obdobie na 5 rokov v súlade s § 12 ods. 3 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Návrhová komisia v zložení:  

 

 

Predseda:  Ivan Ballo  

 

 

Člen:   Igor Salviany   

 

 

Člen:   Ján Vereščák 

 

 

 

V Žiline, 25. marca 2017 

   

  

 


