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SPRÁVA 

o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2012 
 

 

Vážené dámy, vážení páni. 

 

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 

2012. Hospodárenie v roku 2012 vychádzalo z rozpočtu, ktorý bol schválený Valným 

zhromaždením 22.marca 2012. 

  

Rozpočet na rok 2012 predpokladal celkové príjmy v objeme 2500,- €. Príjem z 

individuálnych a kolektívnych členských príspevkov sa predpokladal vo výške 2500,- €. 

Predpokladané výdavky na rok 2012 boli vo výške 2800,- €. 

 

Skutočné hospodárenie za rok 2012 bolo nasledovné: 

 

Celkové príjmy v roku 2012 dosiahli výšku 3393,77 €. Podstatná časť príjmov pochádzala z 

individuálnych a kolektívnych členských príspevkov, a to vo výške 3198,- €. Ostatné príjmy 

tvorili poplatky za zájazd na Vážsku vodnú cestu vo výške 190,- €. 

 

Celkové výdavky v roku 2012 dosiahli výšku 1888,61 €. Finančné prostriedky boli 

vynaložené hlavne na zájazd na Vážsku vodnú cestu a to vo výške 1272,- €, nákup 

kancelárskeho materiálu (139,68 €), na služby (webová stránka 45,88 €, poštovné 120,- €, 

bankové poplatky 76,05,- €). Výdavky spojené s rokovaniami predsedníctva a Valného 

zhromaždenia tvorili spolu 235,- €. 

 

Z uvedeného vyplýva, že skutočné hospodárenie v roku 2012 bolo lepšie ako predpokladal 

rozpočet. Z hľadiska príjmov a výdavkov bolo celkové hospodárenie kladné, a to vo výške 

1505,16 €. 

 

Finančná situácia Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2012 je pozitívna. Na bankovom 

účte sú finančné prostriedky vo výške 14 896,98 €, hotovosť v pokladni je 380,48 €. 

 

 

 

V Bratislave dňa 11.4.2013 

 

Vypracoval: Ing. Štefan Chalupka, hospodár SPK, v.r. 

 

 

Odsúhlasené Predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 11.4.2013 

 

Schválené 13. Valným zhromaždením SPK v Bratislave dňa 23.4.2013 
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Stav finančných prostriedkov Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2012 

 

 

 EUR € 

 

I. Peňažné prostriedky SPK v hotovosti k 1.1.2012 129,81 

II. Peňažné prostriedky na účte v Slovenskej sporiteľni k 1.1.2012 13 642,49 

 

Štruktúra prostriedkov v hotovosti od 1.1.2012 do 31.12.2012  

 

Stav k 1.1.2012 129,81 

Príjmy spolu k 31.12.2012 620,00 

z toho: členské príspevky 320,00 

 dotácia pokladne 300,00 

 

Výdavky spolu k 31.12.2012 369,33 

z toho: spotrebný materiál 14,56 

 ostatné (poštovné, občerstvenie - VZ a predsedníctvo SPK) 354,77 

 

Štruktúra prostriedkov v Slovenskej sporiteľni od 1.1.2012 do 31.12.2012 

 

Stav k 1.1.2012 13 642,49 

Príjmy spolu k 31.12.2012 3 073,77 

z toho: členské individuálne 30,00 

 členské kolektívne 2 948,00 

 ostatné príjmy (úrok, akcie SPK) 95,77 

 

Výdavky spolu k 31.12.2012 1519,28 

z toho: webová stránka 45,88 

 dane 0,23 

 ostatné (poplatky SLSP) 76,05 

 kancelársky materiál 125,12 

 náklady na zájazd na VVC 1272,00 

 dotácia pokladne 300,00 

 

 

Saldo peňažných prostriedkov v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2012 14 896,98 

Saldo peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2012 380,48 

SALDO PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV SPK SPOLU 15 277,46 

 

 

 

 

 

 


