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SPRÁVA 
o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2016 

 
Vážené dámy, vážení páni. 
 
Dovoľte mi, aby som Vás informoval o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 
2016. Hospodárenie SPK v roku 2016 vychádzalo z rozpočtu, ktorý bol schválený Valným 
zhromaždením SPK dňa 26. mája 2016. 
  
Rozpočet na rok 2016 predpokladal celkové príjmy vo výške 2 500,- € získané z členských 
príspevkov individuálnych aj kolektívnych členov. 
 
Skutočné príjmy v roku 2016 dosiahli sumu až 3 196,04 €, z čoho prevažnú časť (3 193,50 €) 
tvorili členské príspevky, a zvyšok (2,54 €) úroky z finančných prostriedkov na bežnom 
bankovom účte. Keďže plánovaná odborná exkurzia sa neuskutočnila, príjmy ani výdavky 
plánované na tieto aktivity neboli nakoniec realizované. 
 
V rozpočte na rok 2016 boli plánované celkové výdavky v sume 16 150,00 €.  
 
Skutočné výdavky v roku 2016 dosiahli výšku iba 3 988,75 €, keďže niektoré plánované 
aktivity sa nepodarilo uskutočniť. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na materiál 
a práce súvisiace s obnovou remorkéra Šturec. Na túto aktivitu bolo vynaložených celkovo 
3 543,58 €. 
Na prevádzku webovej stránky SPK boli vynaložené náklady celkovo vo výške 42,96 €. 
Ostatné výdavky boli vynaložené na zabezpečenie bežných činností SPK počas roka, 
t.j. reprezentačné výdavky na konanie Valného zhromaždenia SPK a rokovania predsedníctva 
SPK (275,85 €),  poštové služby (58,35 €), bankové poplatky (67,60 €). 
 
Z hľadiska bilancie príjmov a výdavkov v roku 2016 celkové príjmy boli nižšie ako výdavky, 
pričom rozdiel činil 792,71 €. Táto negatívna bilancia bola spôsobená tým, že v roku 2016 
bolo nutné vyčerpať všetky prostriedky na obnovu remorkéra Šturec, ktoré sme získali z 
podielových daní za rok 2015. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné považovať finančnú situáciu Slovenského 
plavebného kongresu k 31.12.2016 za pozitívnu. Na bankovom účte sú k uvedenému dátumu 
finančné prostriedky vo výške 21 015,21 €, hotovosť v pokladni činí 10,33 €. 
 
V Bratislave dňa 02.03.2017 
 
Vypracoval: Ing. Štefan Chalupka, hospodár SPK, v.r. 
 
Odsúhlasené predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 02.03.2017 
 
Schválené 17. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 02.03.2017 
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Stav finančných prostriedkov Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2016 
 
 
 EUR 
 
I. Peňažné prostriedky SPK v hotovosti k 1.1.2016 86,82 
II. Peňažné prostriedky na účte v Slovenskej sporiteľni k 1.1.2016 21 731,43 
 
Štruktúra prostriedkov v hotovosti od 1.1.2016 do 31.12.2016  
 
Stav k 1.1.2016 86,82 
 
Príjmy spolu k 31.12.2016 1 820,00 
z toho: členské príspevky individuálne 170,00 
 dotácia pokladne 1 650,00 
 
Výdavky spolu k 31.12.2016 1 896,49 
z toho: pomôcky a práce na remorkéri Šturec 1 562,29 
 ostatné (poštovné, reprezentačné, cestovné) 329,50 
 
Štruktúra prostriedkov na ú čte v Slovenskej sporiteľni od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 
Stav k 1.1.2016 21 731,43 
 
Príjmy spolu k 31.12.2016 3 026,04 
z toho: členské príspevky individuálne 10,00 
 členské príspevky kolektívne 3 013,50 
 ostatné príjmy (úroky) 2,54 
 
Výdavky spolu k 31.12.2016 3 742,26 
z toho: webová stránka (webhosting) 42,96 
 daň z úroku 0,41 
 bankové poplatky 67,60 
 pomôcky a práce na remorkéri Šturec 1 981,29 
 dotácia pokladne 1 650,00 
 
 
Saldo peňažných prostriedkov v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2016 21 015,21 
Saldo peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2016 10,33 
SALDO PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV SPK SPOLU 21 025,54  
 
 
 
 
 
 


