
 
 

1/2 
 

SPRÁVA 
o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2013 

 
Vážené dámy, vážení páni. 
 
Dovoľte mi, aby som Vás informoval o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 
2013. Hospodárenie SPK v roku 2013 vychádzalo z rozpočtu, ktorý bol schválený Valným 
zhromaždením 23. apríla 2013. 
  
Rozpočet na rok 2013 predpokladal celkové príjmy vo výške 17 700,- €, z toho 2 500,- € 
sa očakávali členské príspevky individuálnych aj kolektívnych členov. Zvyšné príjmy vo 
výške 15 200,- € mali pochádzať z účastníckych poplatkov na konferenciu 27. Plavebné dni.  
Celkové výdavky za rok 2013 sa predpokladali v sume 18 500,- €, z toho 15 000,- € mali 
tvoriť výdavky súvisiace s organizovaním 27. Plavebných dní. 
 
Pokiaľ ide o skutočné hospodárenie za rok 2013, oproti plánovanému rozpočtu boli 
dosiahnuté vyššie príjmy a zároveň aj vyššie výdavky; celková bilancia rozpočtu však 
skončila výrazne lepšie ako sa očakávalo. 
 
Celkové príjmy v roku 2013 dosiahli výšku 24 769,06 €. Podstatnú časť týchto príjmov tvorili 
účastnícke poplatky za konferenciu 27. Plavebné dni, a to vo výške 20 698,- €. Zvyšok 
príjmov tvorili členské príspevky vo výške 3 066,50 €, z toho individuálne príspevky boli 
320,- € a kolektívne 2 746,- €. 
 
Celkové výdavky v roku 2013 dosiahli výšku 21 049,57 €. Z týchto výdavkov najväčšiu časť 
tvorili náklady súvisiace s organizovaním konferencie 27. Plavebné dni, celkovo vo výške 
19 669,32 €. V tomto boli zahrnuté náklady na tlač zborníka z konferencie (2 298,- €), nákup 
propagačných materiálov a publikácie pre účastníkov konferencie  (spolu 5 313,50 €), 
náklady na prenájom konferenčných priestorov, stravovanie a technické a organizačné 
zabezpečenie konferencie 10 834,55 €) a náklady na sprievodné akcie t.j. plavba plťami po 
Váhu a vystúpenie folklórneho súboru (1223,27 €). 
Ostatné výdavky boli vynaložené na zabezpečenie bežných činností SPK počas roka, 
t.j. rokovanie Valného zhromaždenia (68,12 €), rokovania predsedníctva (86,64 €), nákup 
kancelárskej techniky a spotrebného materiálu (939,27 €), poplatok za webhosting pre 
webovú stránku SPK (46,60 €), poštové služby (115,10 €), bankové poplatky (89,56 €), nákup 
odbornej literatúry (16 €). 
 
Z uvedeného vyplýva, že skutočné hospodárenie v roku 2013 bolo lepšie ako predpokladal 
plánovaný rozpočet. Z hľadiska bilancie príjmov a výdavkov bolo celkové hospodárenie 
kladné, a to vo výške 3 719,49 €. 
 
Finančná situácia Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2013 bola pozitívna. 
Na bankovom účte sú finančné prostriedky vo výške 18 721,- €, hotovosť v pokladni je 
275,95 €. 
 
V Bratislave dňa 18.3.2014 
 
Vypracoval: Ing. Štefan Chalupka, hospodár SPK, v.r. 
 
Odsúhlasené predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 18.3.2014 
 
Schválené 14. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 01.04.2013 



 
 

2/2 
 

Stav finančných prostriedkov Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2013 
 
 
 EUR € 
 
I. Peňažné prostriedky SPK v hotovosti k 1.1.2013 380.48 
II. Peňažné prostriedky na účte v Slovenskej sporiteľni k 1.1.2013 14 896.98 
 
Štruktúra prostriedkov v hotovosti od 1.1.2013 do 31.12.2013  
 
Stav k 1.1.2013 380.48 
Príjmy spolu k 31.12.2013 1200,00 
z toho: členské príspevky 200,00 
 dotácia pokladne 1000,00 
 
Výdavky spolu k 31.12.2013 1304,53 
z toho: spotrebný materiál 55,66 
 obstaranie majetku (notebook s kancelárskym softvérom) 883,61 
 ostatné (poštovné, občerstvenie - VZ a predsedníctvo SPK) 365,26 
 
Štruktúra prostriedkov v Slovenskej sporiteľni od 1.1.2013 do 31.12.2013 
 
Stav k 1.1.2013 14 896.98 
Príjmy spolu k 31.12.2013 24 569,06 
z toho: členské individuálne 120,00 
 členské kolektívne 2 746.50 
 účastnícke poplatky za 27. Plavebné dni  20 698,00 
 účelový príspevok na zborník k 27. Plavebným dňom od ARVD 1 000,00 
 ostatné príjmy (úroky) 4,56 
 
Výdavky spolu k 31.12.2013 20 745,04 
z toho: webová stránka 46,60 
 dane 0,81 
 ostatné (bankové poplatky) 89,56 
 výdavky na 27. Plavebné dni 19 611,22 
 dotácia pokladne 1000,00 
 
 
Saldo peňažných prostriedkov v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2013 18 721.00 
Saldo peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2012 275.95 
SALDO PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV SPK SPOLU 18 996.95 
 
 
 
 
 
 


