
19.VZ 

 
 
 

U Z N E S E N I E 
 

19. valného zhromaždenia členov SPK 
 konaného dňa 21.06.2019 

 
Rokovanie valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu sa uskutočnilo          dňa 
21. júna 2019 v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen.            L. 
Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1.  
 
Na Valnom zhromaždení boli prijaté nasledovné závery: 
 
A) Valné zhromaždenie berie na vedomie 
a) vyhodnotenie uznesenia 18. valného zhromaždenia členov SPK; 
b) správu o činnosti Slovenského plavebného kongresu za obdobie od 18. po 19. valné 

zhromaždenie členov SPK, t. j. od 26. apríla 2018 do 21. júna 2019; 
c) správu Kontrolnej skupiny o financovaní činnosti Slovenského plavebného kongresu        za 

rok 2018;  
d) správu o činnosti odbornej skupiny ŠTUREC za rok 2018; 
e) informáciu predsedu Českého plavebného a vodocestného združenia o príprave               30. 

Plavebných dní 2019, Zlín 17.-19.9.2019, Česká republika.  
  
 
B) Valné zhromaždenie schvaľuje 
a) správu o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2018; 
b) plán činnosti Slovenského plavebného kongresu na rok 2019; 
c) plán činnosti Slovenského plavebného kongresu na rok 2020; 
d) rozpočet Slovenského plavebného kongresu na rok 2019; 
e) rozpočet Slovenského plavebného kongresu na rok 2020; 
 
 
C)  Valné zhromaždenie Slovenského plavebného kongresu ukladá 

 
1. Zabezpečiť prípravu a realizáciu úloh tak, ako vyplývajú zo schváleného Plánu činnosti 

SPK na rok 2019 
T: 2019 
Z: predsedníctvo SPK 
     kontrolná skupina SPK 
     OS ŠTUREC 
     členská základňa 

 
2. Zabezpečiť prípravu a realizáciu úloh tak, ako vyplývajú zo schváleného Plánu činnosti 

SPK na rok 2020 
T: 2020 
Z: predsedníctvo SPK 
     kontrolná skupina SPK 
     OS ŠTUREC 

                   členská základňa 
 
 

Obrázok sa nedá zobraziť.
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3. Čerpať finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu SPK na rok 2019  
T: rok 2019 
Z: predseda,  hospodár  

 
4. Čerpať finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu SPK na rok 2020  

T: rok 2020 
Z: predseda,  hospodár 

  
5. Pokračovať aj naďalej v schválenom formáte a personálnom zložení, ako odborný gestor, 

so Slovenským technickým múzeom, Múzeum dopravy Bratislava, na údržbe                      a 
pamiatkovej obnove plavidla Šturec a priebežne informovať predsedníctvo SPK  

T: 2019, 2020 
Z: OS ŠTUREC 

            
                                                                                                                                                                                          
D) Valné zhromaždenie odporúča  
 
1. všetkým individuálnym aj kolektívnym členom Slovenského plavebného kongresu             na 

všetkých úsekoch svojho odborného pôsobenia naďalej podporovať najdôležitejšie 
úlohy rozvoja vnútrozemských vodných ciest a rozvoja vodnej dopravy, týkajúce sa najmä: 
a) zlepšovania plavebných podmienok na existujúcich vodných cestách budovaním 

nových prístavných technológií vo vnútrozemských prístavoch SR, 
b) sledovania vývoja zámerov ďalšieho rozvoja a využívania verejného prístavu 

Bratislava, 
c) dostavby, rozvoja a modernizácie Vážskej vodnej cesty, ako vnútrozemskej vodnej 

cesty medzinárodného významu E81 podľa AGN a súčasti V. európskeho 
multimodálneho dopravného koridoru „sever-juh“ 

d) snahy vládnej delegácie Slovenskej republiky pri rokovaní s Maďarskou republikou  vo 
veci realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu k Zmluve o výstavbe 
a prevádzke sústavy vodných diel  Gabčíkovo – Nagymaros požadovaním výstavby 
a prevádzky dolného stupňa sústavy, 

e) prípravu vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe tak, aby boli rešpektované záujmy 
Slovenskej republiky  

f) podporovania aktivít smerujúcich k rozvoju rekreačnej plavby na Baťovom kanáli 
 
 
 
 
Bratislava  21.06.2019 
 
 
                                                                                                               účastníci 
                                                                                         19. valného zhromaždenia členov SPK 
 
 


