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PLÁN  ČINNOSTI  SPK NA  ROK 2014 

 
p.č. úloha termín zodpovednosť 

predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu 
1. zvolať v priebehu roka minimálne šesť zasadnutí Predsedníctva              

a 15. valné zhromaždenie členov SPK 
04/2015 P-SPK 

2. zabezpečiť prípravu, vydanie a distribúciu Spravodajcu Slovenského 
plavebného kongresu č. 18/2014 

12/2014 P-SPK 

3. zabezpečiť prípravu, vydanie a distribúciu publikácie k 20. výročiu 
SPK 

12/2014 P-SPK 

4. pripravi ť a organizačne zabezpečiť týždňovú odbornú exkurziu          
do zahraničia  

09/2014 P-SPK 

5. pripravi ť a organizačne zabezpečiť odborný seminár na aktuálnu 
tému 

12/2014 P-SPK 

6. ukončiť práce na vizualizácii a štruktúre novej www-stránky SPK  priebežne / 
2014 

P-SPK 

7. zabezpečiť operatívnu  aktualizáciu informácii na www-stránke SPK priebežne / 
2014 

P-SPK 

8. zabezpečiť spracovanie ročného účtovníctva za rok 2013 03/2014 P-SPK 
9. zabezpečiť spracovanie účtovnej závierky SPK za rok 2013 a podanie 

daňového priznania 
03/2014 P-SPK 

10. zabezpečiť priebežné vedenie účtovníctva v roku 2014 12/2014 P-SPK 
11. zabezpečiť prípadné spracovanie jednotlivých smerníc podľa 

požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej legislatívy (k ochrane osobných 
údajov a pod.) 

09/2014 P-SPK 

12. opätovne preveriť členstvo v organizácii PIANC a obdobných 09/2014 P-SPK 
13. zabezpečiť účasť predsedu SPK na 33. svetovom kongrese PIANC 

v San Franciscu (1. 6 - 5. 6. 2014) 
06/2014 P-SPK 

14. vykonávať aktualizáciu členskej základne a osloviť potenciálnych 
nových IČ a KČ 

priebežne / 
2014 

P-SPK 

15. zabezpečiť propagáciu SPK a jeho aktivít v odborných časopisoch 
a ďalších médiách v Slovenskej republike a v zahraničí (najmä Česká 
republika a pod.) 

priebežne / 
2014 

P-SPK 

16. zabezpečiť účasť na medzinárodných konferenciách, seminároch 
a rokovaniach príslušných pracovných skupín z oblasti pôsobnosti SPK 

priebežne / 
2014 

P-SPK 

17. obstarávať odbornú literatúru  priebežne / 
2014 

P-SPK 

18. zabezpečovať účasť na verejných prerokovaniach k aktuálnym 
otázkam súvisiacich s rozvojom i modernizáciou vodných ciest, ako aj 
ich súčastí a s rozvojom vnútrozemskej plavby v SR 

priebežne / 
2014 

P-SPK 

19. zabezpečovať vyjadrenia a stanoviská k aktuálnym otázkam 
súvisiacich s rozvojom i modernizáciou vodných ciest, ako aj ich 
súčastí a s rozvojom vnútrozemskej plavby v SR 

priebežne / 
2014 

P-SPK 

20. posudzovať možnosti vstupovať do projektov financovaných                
z príslušných dotačných a grantových schém v Slovenskej republike, 
ako aj v rámci príslušných medzinárodných fondov                                  
i programov, v prípade reálnych možností pripraviť žiadosti o finančné 
príspevky k relevantným projektom  

priebežne / 
2014 

P-SPK 

21. zabezpečovať spoluprácu s Českým plavebným a vodocestným 
združením a ďalšími zahraničnými partnermi a organizáciami 

priebežne / 
2014 

P-SPK 

22. zabezpečiť obstaranie trezorovej skrine pre archiváciu dokumentov 
SPK 

06/2014 P-SPK 
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Odborná skupina ŠTUEC Slovenského plavebného kongresu 
24. zvolať v priebehu roka minimálne 4 rokovania skupiny  priebežne / 

2014 
OS ŠTUREC 

25. v pozícii odborného gestora spolupracovať so Slovenským 
technickým múzeom - Múzeom dopravy Bratislava na obnove plavidla 
Šturec ako lodného múzea 

priebežne / 
2014 

OS ŠTUREC 

26. zabezpečiť spracovanie aktuálneho plánu práce na obnove plavidla 
Šturec 

06/2014 OS ŠTUREC 

27. riadi ť a kontrolovať práce na projektoch obnovy plavidla v prípade 
ich schválenia (dotácií z Ministerstva kultúry SR a pod.) 

priebežne / 
2014 

OS ŠTUREC 

28. predkladať predsedníctvu SPK priebežne informácie o aktivitách pri 
obnove plavidla  

priebežne / 
2014 

OS ŠTUREC 

 
 
 

Členská základňa Slovenského plavebného kongresu 
29. pokračovať v aktivitách zameraných na podporu rozvoja 

a modernizácie vodných ciest a ich súčastí, ako aj vnútrozemskej 
plavby, najmä pri príprave dopravnej politiky, strategických 
dokumentov a koncepcií v súlade z medzinárodnými predpismi 
a legislatívou SR  

priebežne / 
2014 

IČ, KČ, ČČ 

30. podporovať projekt MreNa (Štúdia uskutočniteľnosti projektu 
Rekreačná plavba po rieke Morava medzi r. km 0,00 – r. km 69,30) 
realizovaný Agentúrou rozvoja vodnej dopravy - lídrom projektu. 

priebežne / 
2014 

IČ, KČ, ČČ 

 
 
 

Plnenie jednotlivých úloh má vplyv na rozpočet Slovenského plavebného kongresu v roku 
2014 tak, ako to vyplýva zo schváleného rozpočtu SPK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval:  Ing. Vladimír Novák, predseda SPK 
 
Odsúhlasil:  predsedníctvo SPK, v Bratislave dňa 18.3.2014 
 
Schválil:  14. valné zhromaždenie členov SPK, v Bratislave dňa 1.4.2014 

Kontrolná skupina Slovenského plavebného kongresu 
23. zvolať v priebehu roka minimálne štyri jej rokovania   priebežne / 

2014 
KS-SPK 


