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SPRÁVA
o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2014
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte mi, aby som Vás informoval o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok
2014. Hospodárenie SPK v roku 2014 vychádzalo z rozpočtu, ktorý bol schválený Valným
zhromaždením 1. apríla 2014.
Rozpočet na rok 2014 predpokladal celkové príjmy vo výške 39.500,- €, z toho členské
príspevky individuálnych aj kolektívnych členov sa predpokladali vo výške 2.500,- €. Zvyšné
príjmy vo výške 15.000,- € sa očakávali z účastníckych poplatkov na plánovaný odborný
seminár, a 21.000,- € ako vložné na plánovanú odbornú exkurziu. Okrem toho boli plánované
príjmy vo výške 1.000,- € ako účelové príspevky na obnovu remorkéra Šturec.
Skutočnosť bola taká, že v roku 2014 boli zaznamenané príjmy iba z členských príspevkov,
a to vo výške spolu 3.163,50 €, z čoho individuálne členské bolo 350,- € a kolektívne
2.813,50 €. Príjmy z členského boli vyššie oproti plánovanému rozpočtu vďaka prijatiu
nových kolektívnych členov. Plánovaná odborná exkurzia ani odborný seminár
sa neuskutočnili, a teda príjmy ani výdavky plánované na tieto aktivity neboli nakoniec
realizované.
Pokiaľ ide o výdavky, rozpočet na rok 2014 predpokladal celkové výdavky v sume 43.800,- €.
Skutočné výdavky v roku 2014 dosiahli výšku len 5.278,60 €, keďže niektoré plánované
aktivity sa nepodarilo uskutočniť. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady súvisiace
s účasťou predsedu SPK na kongrese PIANC, a to účastnícky poplatok na konferenciu
vo výške 1.057,56 a náklady na ubytovanie v výške 1.173,07 €. Ďalej boli vyplatené odmeny
vo výške 1.100,- € pre členov Odbornej skupiny ŠTUREC, ktorí počas roka vykonávali
činnosti súvisiace s obnovou lode Šturec. Na prevádzku webovej stránky SPK a jej
aktualizáciu boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 242,50 €. Ostatné výdavky boli
vynaložené na zabezpečenie bežných činností SPK počas roka, t.j. reprezentačné výdavky
na konanie Valného zhromaždenia SPK a rokovania predsedníctva SPK (249,36 €), poštové
služby (162,65 €), nákup kancelárskych potrieb (17,89 €), bankové poplatky (61,40 €), nákup
odbornej literatúry (20 €), notársky poplatok za registráciu na poberanie 2% z dane (60,18),
vianočné pozdravy členom SPK (82,- €).
Z hľadiska bilancie príjmov a výdavkov boli v roku 2014 dosiahnuté príjmy nižšie ako
výdavky, pričom rozdiel činil – 1.064,48 €.
Napriek uvedenému je finančná situácia Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2014
pozitívna. Na bankovom účte sú finančné prostriedky vo výške .513,60 €, hotovosť
v pokladni je 418,87 €.
V Bratislave dňa 19.05.2015
Vypracoval: Ing. Štefan Chalupka, hospodár SPK, v.r.
Odsúhlasené predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 22.04.2015
Schválené 15. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 19.05.2015
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Stav finančných prostriedkov Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2014
EUR €
I. Peňažné prostriedky SPK v hotovosti k 1.1.2014
II. Peňažné prostriedky na účte v Slovenskej sporiteľni k 1.1.2014

275,95
18 721,00

Štruktúra prostriedkov v hotovosti od 1.1.2014 do 31.12.2014
Stav k 1.1.2014
Príjmy spolu k 31.12.2014
z toho: členské príspevky
dotácia pokladne

275,95
1 880,00
280,00
1 600,00

Výdavky spolu k 31.12.2014
z toho: spotrebný materiál
odmeny (práca Odbornej skupiny ŠTUREC)
ostatné (poštovné, reprezentačné, odborná literatúra,
registrácia na poberanie 2% z dane, vložné na kongres PIANC)

1 737,08
17,89
1 100,00
619,19

Štruktúra prostriedkov v Slovenskej sporiteľni od 1.1.2014 do 31.12.2014
Stav k 1.1.2014
Príjmy spolu k 31.12.2014
z toho: členské individuálne
členské kolektívne
preplatenie letenky na kongres PIANC od ARVD
ostatné príjmy (úroky)
Výdavky spolu k 31.12.2014
z toho: webová stránka (webhosting, aktualizácia)
daň z úroku
bankové poplatky
vložné na kongres PIANC
letenka na kongres PIANC
ubytovanie – účasť na kongrese PIANC
dotácia pokladne
Saldo peňažných prostriedkov v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2014
Saldo peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2014
SALDO PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV SPK SPOLU
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18 721,00
3 934,12
70,00
2 813,50
1 048,64
1,98
5 141,52
242,50
0,35
61,40
1 015,56
1 048,64
1 173,07
1 600,00

17 513,60
418,87
17 932,47

