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SPRÁVA 
o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2018 

 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
dovoľte mi, aby som Vás informoval o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 
2018. Hospodárenie SPK v roku 2018 vychádzalo z rozpočtu, ktorý bol schválený Valným 
zhromaždením SPK dňa 26. apríla 2018. 
  
V rozpočte na rok 2018 sme predpokladali príjmy iba z členských príspevkov individuálnych 
aj kolektívnych členov SPK, a to vo výške 2 500,- €. 
 
Skutočné príjmy v roku 2018 dosiahli sumu 3 043,50 €, z toho iba 130,- € boli členské 
príspevky individuálnych členov, a zvyšok, t.j. 2 913,50 € tvorili členské príspevky 
kolektívnych členov. 
 
Pokiaľ ide o výdavky, tieto boli v rozpočte na rok 2018 plánované vo výške 4 800,- €.  
 
Skutočné výdavky dosiahli výšku 2 941,37 €. Z tejto sumy najväčšiu časť tvorili výdavky      na 
materiál a práce súvisiace s obnovou remorkéra Šturec, ktoré predstavovali sumu celkom   1 
578,50 €. Ďalej boli z rozpočtu uhradené náklady za spracovanie účtovnej uzávierky 
a daňového priznania za rok 2017 a to v celkovej sume 800,- €. Tieto výdavky boli oproti 
plánovanému rozpočtu vyššie z toho dôvodu, že boli vyplatené spätne aj za predchádzajúce 
roky (2014 – 2016). 
 
Na prevádzku (webhosting) webovej stránky SPK boli vynaložené náklady vo výške 42,59 €. 
Ostatné výdavky spolu v sume 459,48 € boli vynaložené na reprezentačné účely, tzn. na 
občerstvenie počas Valného zhromaždenia a rokovaní predsedníctva SPK a nákup vianočných 
resp. novoročných pohľadníc členom SPK. Výdavky súvisiace s vedením bankového účtu SPK 
a finančnými operáciami za rok 2018 predstavovali sumu 60,80 €. 
 
Oproti plánovanému rozpočtu boli v roku 2018 nulové výdavky na nákup odborných publikácií 
a spotrebného materiálu, taktiež sme nemali žiadne výdavky na účasť členov SPK na odborných 
konferenciách, na poštové služby a aktualizáciu webovej stránky SPK. 
 
Možno konštatovať, že hospodárenie SPK v roku 2018 bolo v zásade vyrovnané. Z hľadiska 
celkovej bilancie dosiahnuté príjmy mierne prevýšili výdavky, pričom rozdiel činil 102,13 €. 
 
K 31.12.2018 boli na bankovom účte SPK finančné prostriedky vo výške 26 883,97 €, a 
hotovosť v pokladni 876,61 €. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že finančná situácia 
SPK je priaznivá a je vytvorená dostatočná finančná rezerva na to, aby SPK mohol plniť plán 
činnosti na nasledujúce obdobie. 
 
V Bratislave dňa 25.05.2019 
 
Vypracoval: Ing. Štefan Chalupka, hospodár SPK, v.r. 
 
Odsúhlasené predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 25.05.2019 
 
Schválené 19. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 21.06.2019 
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Stav finančných prostriedkov Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2018 

 
 
 EUR 
 
I. Peňažné prostriedky SPK v hotovosti k 1.1.2018 4,59 
II. Peňažné prostriedky na účte v Slovenskej sporiteľni k 1.1.2018 27 653,86 
 
Štruktúra prostriedkov v hotovosti od 1.1.2018 do 31.12.2018  
 
Stav k 1.1.2018 4,59 
 
Príjmy spolu k 31.12.2018 3 710,00 
z toho: členské príspevky individuálne 110,00 
 dotácia pokladne 3 600,00 
 
Výdavky spolu k 31.12.2018 2 837,98 
z toho: obnova remorkéra Šturec 1 578,50 
 spracovanie účtovníctva (2014 – 2017) 800,00 
 ostatné (reprezentačné) 459,48 
 
Štruktúra prostriedkov na ú čte v Slovenskej sporiteľni od 1.1.2018 do 31.12.2018 
 
Stav k 1.1.2018 27 653,86 
 
Príjmy spolu k 31.12.2018 2 933,50 
z toho: členské príspevky individuálne 20,00 
 členské príspevky kolektívne 2 913,50 
  
Výdavky spolu k 31.12.2018 3 703,39 
z toho: webová stránka (webhosting) 42,59 
 bankové poplatky 60,80 
 dotácia pokladne 3 600,00 
 
 
Saldo peňažných prostriedkov v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2018 26 883,97 
Saldo peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2018 876,61 
SALDO PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV SPK SPOLU 27 760,58  
 
 
 
 
 


