
 
 SLOVENSKÝ PLAVEBNÝ KONGRES,  Nám. slobody 6, 810 05  Bratislava     
__________________________________________________________________________  
 

 S P R Á V A   K O N T R O L N E J   S K U P I N Y 
 
 o plnení  Plánu hospodárenia ob čianskeho združenia Slovenský plavebný kongres v 

období od 18. do 19. Valného zhromaždenia členov ( 2018 – 2019).   
 

Hospodár:   Ing. Štefan Chalupka 
Kontrolná skupina:  doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc. - predseda 
            Ing. Marek Čomaj    - člen 
                                Mgr. Roman Markusek   - člen 
 
Kontrolná skupina zriadená v zmysle bodu 5 článku 6 „Hospodárenie“ schválených Stanov 
SPK v zložení  - doc. Žarnay, Ing. Čomaj  a Mgr. Markusek aj v období od 18. Valného 
zhromaždenia členov SPK dňa 26. apríla 2018 pôsobila v rámci svojho štatutárneho poslania 
a hodnotila hospodárenie Predsedníctva SPK pri plnení úloh podľa schváleného Plánu 
činnosti SPK na rok 2018.  Z tohto dôvodu sa priebežne v uvedenom období členovia 
kontrolnej skupiny v čiastočnom zložení zúčastňovali rokovaní Predsedníctva.  
 
Predsedníctvo SPK v rámci svojich možností priebežne plnilo 18. Valným zhromaždením 
členov schválený Plán činnosti na rok 2018 . Hlavnú pozornosť venovalo predovšetkým 
pokračovaniu renovácie vlečného remorkéra „Šturec“ ako budúcej národnej kultúrnej 
pamiatky v správe Dopravného múzea Slovenského technického múzea Košice. Táto priorita 
sa odrazila aj v podstatnom čerpaní disponibilných finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 až 
do výšky 1.578,50 €, i keď to bolo napokon v nižšej sume než predpokladal schválený 
rozpočet na rok 2018, ktorý bol pôvodne vo výške 2.000 €.  
 
Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 sme úmerne prekročili náklady na účtovníctvo,      
a to vzhľadom na potrebu vyrovnania neuhradených odmien účtovníčke v rokoch 2014         
až 2017. Tiež sa čiastočne prekročili reprezentačné výdavky. Naproti tomu sa v roku 2018 
nečerpali plánované položky na aktualizáciu www-stránky SPK, na spotrebný materiál, 
poštovné, cestovné a na vložné odborných akcií. S touto položkou však bude treba pre rok 
2019 počítať v dostatočnej výške , a to aj vzhľadom na plánované rokovanie konferencie 
jubilejných 30. Plavebných dní v septembri v Zlíne . Taktiež po vyriešení problému uloženia 
odborných dokumentácií treba počítať aj s reálnym čerpaním financií na ich systematické 
zaobstarávanie a využívanie.  
 
Osobitnú pozornosť by malo Predsedníctvo SPK podľa možnosti čo najskôr venovať 
podstatnému obnoveniu komunikačných a propagačných funkcií www-stránky SPK. Táto už 
viac rokov tieto svoje funkcie vôbec neplní. Je to napríklad aj tým, že okrem meného 
zoznamu členov nášho SPK neobsahuje ani len základné kontaktné údaje jednotlivých 
členov v podobe ich e-adries a  telefónnych liniek. Aj keď za www-stránku permanentne 
každoročne platíme tzv. Webhosting,  naproti tomu stále akosi šetríme náklady na jej 
aktualizáciu. A potom sú na nej akože „aktuálne“ informácie až z rokov 2014 – 2015 , pričom 
celkom chýbajú tiež hoci aj dokumenty z našich valných zhromaždení, informácie o obsahu 
rokovaní P-SPK, o dianí v medzinárodnej organizácii plavebných kongresov PIANC, chýbajú 
aj údaje o európskych projektoch a akciách pri rozvoji vodných ciest , plavby, prístavov a pod. 
 
 
 



Za pozornosť tiež stojí neplnenie plánovaných príjmov z individuálnych členských príspevkov, 
čo odráža nedostatočnú disciplínu a aktivitu nás radových členov pri plnení jednej z našich 
základných povinností definovaných aj v Štatúte SPK. Ešte dobre, že v položke príspevkov 
od kolektívnych členov je situácia celkom iná, v príkladnej ich disciplíne a aktivite. 
 
Bilancia skuto čných príjmov  k termínu ukončenia hospodárskeho roka 31. 12. 2018 bola 
teda vo výške 3.043,50 €, pričom bola oproti plánovaným o 543,50 € vyššia.  
 
Bilancia skuto čných výdavkov k termínu  31. 12. 2018 bola vo výške 2.941,37 €, čo je 
oproti schválenému plánu nižšie viac ako 1.858 €.  
 
Porovnaním skuto čných príjmov a výdavkov  máme naďalej aktívnu finančnú bilanciu 
102,13 €, čo znamená, že na 18. Valnom zhromaždení členov SPK navrhovaný a tiež aj 
široko diskutovaný plánovaný schodok v bilancii príjmov a výdavkov až vo výške 2.300 €  sa 
nesplnil. 
 
Doklady o výdavkoch a príjmoch Predsedníctvo SPK viedlo v súlade s finančnými a 
účtovnými predpismi.  
K termínu 31. 12. 2018 malo k dispozícii spolu 27 760,58 €, pričom bol stav finančných 
prostriedkov bol  

• na bankovom účte vo výške 26 883,97 €, 
• v pokladničnej hotovosti 876,61 €. 

 
Záverom  možno konštatovať, že Predsedníctvo SPK sa finančné prostriedky využívalo 
hospodárne a v súlade so schváleným Plánom činnosti na rok 2018, i keď viaceré úlohy sa 
naplniť v tom roku z neho nepodarilo. Zostáva preto naďalej na posúdenie ich presun pri 
nových úlohách aj do plánov na rok 2019 a 2020. Celkovo aktívna bilancia nášho 
hospodárenia na to vytvára priestor.  
 
Na základe uvedených faktov Kontrolná skupina odporúča 19. Valnému zhromaždeniu členov 
SPK čerpanie finančných prostriedkov za rok 2018   
        s  c  h  v  á  l  i  ť. 
 
Správa predložená Kontrolnou skupinou 19. Valnému zhromaždeniu členov SPK v Bratislave 
dňa 21. 6. 2019. 
 
  
                 
                                       v.r. 
        ____________________________ 
                    doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc. 

       predseda 
 
 v.r. 

          ___________________________                                                                                        
        Ing. Marek Čomaj 

         člen 
 
v.r. 

            ___________________________ 
      Mgr. Roman Markusek 

         člen 


