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SPRÁVA  O  ČINNOSTI 

SLOVENSKÉHO  PLAVEBNÉHO  KONGRESU 
OD 18. DO 19. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ČLENOV SPK  

 
 
Vážení účastníci 19. valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu, 
vážení priaznivci Slovenského plavebného kongresu, 
dámy a páni, 
 
tak ako každý rok, aj dnes sa chcem v úvode poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu 
a zvolanie 19. valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu, osobitne 
nášmu dnešnému hostiteľovi, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva, ktorý poskytol               
bezodplatne priestor pre naše dnešné rokovanie. 
 
Predchádzajúce, 18. valné zhromaždenie členov SPK, sa uskutočnilo dňa 26. apríla 2018         
taktiež v týchto priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. O jeho 
výsledkoch bola členská základňa informovaná okrem iného zverejnením všetkých 
relevantných materiálov na web-stránke nášho združenia (www.plavebnykongres.sk).  
 
V roku 2019 pracoval Slovenský plavebný kongres tak, ako po minulé roky, bez zárobkových 
cieľov a obchodných záujmov ako dobrovoľné záujmové združenie odborníkov a nadšencov 
najmä z oblasti prípravy, výstavby a prevádzky vodných ciest, plavebných objektov                 
a prístavov a vnútrozemskej plavby.  
 
Činnosť Slovenského plavebného kongresu v období od 18. do 19. valného zhromaždenia 
členov SPK bola realizovaná v rámci možností prostredníctvom jednotlivých aktivít 
vychádzajúcich tak zo zamerania daného Stanovami SPK, ako aj z plánu činnosti na rok 2018, 
nasledovne: 
 
V oblasti členskej základne sa nám nepodarilo získať nových individuálnych členov a aj 
podľa pohľadu do rokovacej miestnosti je jasné, že členská individuálna základňa sa zužuje, 
starne, pričom záujem mladšej generácie o činnosť v Slovenskom plavebnom kongrese nie je 
atraktívna. Nesúvisí to ani tak priamo s činnosťou SPK, skôr ide o celospoločenský jav, kedy 
celkovo oblasť rozvoja a modernizácie vodných ciest a vnútrozemskej plavby je na pokraji 
záujmu spoločnosti. O dôvodoch môžeme podiskutovať v rámci bodu rôzne a verím, že 
priestor bude aj na 30. Plavebných dňoch 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17.-19.6.2019 
v Zlíne. 
 
Pozitívnejšia situácia je v členskej základni vo vzťahu na kolektívnych členov, aj keď od 
ostatného valného zhromaždenia členov SPK sme nového člena nezískali, naopak zo zákona 
o vnútrozemskej plavbe bola k 1.11.2018 zrušená Agentúra rozvoja vodnej dopravy. Jej 
činnosti prešli na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
 
V oblasti informovanosti a komunikácie sa nám opakovane nepodarilo pripraviť, vydať 
a distribuovať tlačenú formu Spravodajcu Slovenského plavebného kongresu, relevantné 
dokumenty sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovom sídle Slovenského plavebného 
kongresu. Zároveň však musím priznať, že okrem uvedených dokumentov sme nezverejňovali 
na webovom sídle ďalšie informácie, čo je však spôsobné aj nižšou angažovanosťou členov 
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SPK. Pri tejto príležitosti ci Vás dovoľujem vyzvať na iniciatívu a zasielanie podnetov 
hospodárovi SPK, ktoré by stáli za zverejnenie. Hospodár SPK následne zabezpečí 
prediskutovanie návrhov s členmi predsedníctva a následné zverejnenie na webovom sídle 
SPK. Uvedený postup je nevyhnutný aj z dôvodu nových pravidiel GDPR. 
 
V roku 2018 sme neboli aktívni ani v rámci propagácie SPK a jeho aktivít v odborných 
časopisoch a ďalších médiách v Slovenskej republike a v zahraničí, resp. propagácia 
prebiehala nepriamo prostredníctvom kolektívnych členov.  
 
V tomto smere sú výnimkou aktivity OS Šturec v oblasti propagácie SPK vo vzťahu             
na verejnosť. Podrobnosti o aktivitách OS Šturec prednesie jej vedúci kpt. Novák 
v samostatnom bode dnešného zasadnutia. Teraz spomeniem iba vrcholovú udalosť v rámci 
propagácie SPK prostredníctvom OS Šturec počas podujatia Slnovratu na Dunaji počas Dňa 
otvorených dverí na NKP Remorkér ŠTUREC. Akcia sa uskutočnila minulú sobotu 15. júna 
2019 na lodnom výťahu pri Južnom bazéna v areáli Zimného prístavu v Bratislave 
a zabezpečovalo ju Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy v Bratislave, ktoré 
o ňom informovalo aj predsedníctvo SPK. Širokej verejnosti bolo prezentované, za aktívnej 
účasti členov OS Šturec, ako pokračuje obnova plavidla a aké sú návrhy koncepcie Múzea 
vodnej dopravy. aj keď o optimálnej spolupráci s Múzeom dopravy ako kolektívnym členom 
SPK predpokladám bude ešte reč v rámci príslušného bodu rokovania. 
 
V otázke účasti na medzinárodných konferenciách, seminároch a rokovaniach príslušných 
pracovných skupín z oblasti pôsobnosti SPK, táto bola zabezpečovaná nepriamo, účasťou 
zástupcov kolektívnych členov SPK na príslušných podujatiach. Informácie k relevantným 
podujatiam predpokladám poskytnú zástupcovia kolektívnych členov v rámci bodu rôzne. 
 
V oblasti vzdelávania prostredníctvom zabezpečenia obstarania odbornej literatúry v roku 
2018, neobdržalo predsedníctvo SPK žiadny podnet na nákup odbornej literatúry, aj keď 
finančné prostriedky na to vyčlenené v roku 2018 boli.  
 
V oblasti odbornej činnosti SPK bola v roku 2018 zabezpečovaná účasť na verejných 
prerokovaniach k aktuálnym témam súvisiacich s rozvojom a modernizáciou vodných ciest 
a ich súčastí a rozvojom vnútrozemskej plavby v SR nepriamo prostredníctvom účasti 
zástupcov kolektívnych členov SPK. Obdobné platilo aj pre vyjadrenia a stanoviská                 
k aktuálnym otázkam súvisiacich s rozvojom a modernizáciou vodných ciest a ich súčastí 
a rozvojom vnútrozemskej plavby v SR, kde sme sa priamo v mene SPK nevyjadrovali. 
 
V oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi  pokračovala spolupráca s Českým 
plavebním a vodocestným sdružením. Predseda SPK sa na pozvanie predsedu Českého 
plavebního a vodocestného sdružení zúčastnil 25. zasadnutia valnej hromady Českého 
plavebního a vodocestného sdružení, z.s.. Jednou z hlavných tém bola informácia o príprave 
30. Plavebných dní 2019, ako aj k štúdii realizovateľnosti vodného koridoru Dunaj-Odra-
Labe. 
 
V oblasti účtovníctva boli splnené všetky nevyhnutné úlohy vyplývajúce z príslušnej 
legislatívy, zabezpečené bolo priebežné vedenie účtovníctva v roku 2018, ďalej bolo 
zabezpečené spracovanie ročného účtovníctva za rok 2018 a v neposlednom rade bolo 
zabezpečené spracovanie účtovnej závierky SPK za rok 2018 a podanie daňového priznania 
za rok 2018. 
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Čerpania finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti v roku 2018 prebiehalo podľa 
rozpočtu schváleného na ostatnom valnom zhromaždení členov SPK. Podrobnosti prednesie 
hospodár SPK Ing. Chalupka vo svojej Správe o hospodárení. Zároveň podrobnosti o činnosti 
aj vo vzťahu na čerpanie finančných prostriedkov prednesie vedúci kontrolnej skupiny SPK 
doc. Ing. Žarnaj, CSc.   
 
Záverom ešte informácia k činnosti jednotlivých štruktúr SPK , od ostatného valného 
zhromaždenia členov SPK sa uskutočnili štyri plánované rokovania predsedníctva SPK           
za účasti členov kontrolnej skupiny a vedúceho OS Šturec. 
 
OS Šturec ako odborný gestor spolupracoval so Slovenským technickým múzeom, Múzeum 
dopravy Bratislava, na údržbe a pamiatkovej obnove plavidla Šturec a priebežne o tom 
informoval predsedníctvo SPK. Ako som už spomenul skôr, podrobnosti o aktivitách OS 
Šturec prednesie jej vedúci kpt. Novák v samostatnom bode dnešného zasadnutia. 
 
 
 

Ďakujem Vám za pozornosť. 
 
 
 
V Bratislave, 21.06.2019 
 
         Ing. Vladimír Novák 
              predseda SPK 
 
 
Zobraté na vedomie 19. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 21.06.2019 


