
 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 

           
Bratislava 22.022021 

          Číslo: SPK – 10/2021 
 

Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu si Vás dovoľuje pozvať na 

 

20. VALNÉ ZHROMAŽDENIE, 
 

ktoré sa uskutoční 

 

vo štvrtok 25. marca 2021 o 14.00 hod. 
 

on-line formou prostredníctvom aplikácie MS TEAMS, s nasledovným programom: 

 

 Otvorenie 20. valného zhromaždenia členov SPK 

 Voľba návrhovej komisie 

 Vyhodnotenie plnenia uznesenia 19. Valného zhromaždenia členov SPK 

 Správa o činnosti Predsedníctva SPK za obdobie od 19. valného zhromaždenia členov SPK 

 Správa o hospodárení SPK za rok 2019 a rok 2020 

 Správa kontrolnej skupiny SPK za rok 2019 a rok 2020 

 Správa o činnosti OS Šturec za rok 2019 a rok 2020 

 Návrh plánu činnosti SPK na rok 2021 

 Návrh plánu činnosti SPK na rok 2022 

 Návrh rozpočtu SPK na rok 2021 

 Návrh rozpočtu SPK na rok 2022 

 Rôzne 

 Prijatie uznesenia 20. valného zhromaždenia 

 Záver 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si svoje pracovné povinnosti zariadili tak, aby ste sa 

mohli 20. valného zhromaždenia zúčastniť a súčasne, aby ste s touto pozvánkou oboznámili 

všetkých spolupracovníkov a sympatizantov v okruhu Vašej pôsobnosti, ktorí pracujú v oblasti 

vodnej dopravy, vodných ciest a vodného hospodárstva a majú záujem o spoluprácu so Slovenským 

plavebným kongresom. 

 

Individuálny členovia Slovenského plavebného kongresu, ktorí neuhradili členské príspevky 

prevodom na účet Slovenského plavebného kongresu, uhradia pred začiatkom 20. valného 

zhromaždenia hospodárovi členský príspevok za neuhradené roky, najmä rok 2020 a na rok 2021    

vo výške 10,- € / individuálny člen / rok, kolektívnym členom bola/bude zaslaná faktúra – daňový 

doklad. 

 

 

Slovenský plavebný kongres sa teší na Vašu účasť. 

 

 

                   v.r. 

         Vladimír Novák 

                predseda 

 

 

 



N Á V R A T K A 

 

20. valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu, sa zúčastním / nezúčastním+) 

 

Individuálny člen 

 

Meno a priezvisko:       ................................................ 

titul:         ................................................ 

adresa:        ................................................ 

telefón:        ................................................ 

e-mail (na ktorý bude následne zaslaný link  

20. valného zhromaždenia členov SPK):   ................................................ 

 

 

______________________ 
+ ) nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

Návratku zasielajte nascanovanú e-mailom na vladimir.novak@plavebnykongres.sk,  

prípadne poštou na korešpondenčnú adresu:   

       Ing. Vladimír Novák 

       sekcia vôd 

       Ministerstvo životného prostredia SR 

       Nám. Ľ. Štúra 1 

       812 35 Bratislava  

 

 

 

 

N Á V R A T K A 

 

20. valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu, sa zúčastním / nezúčastním+) 

 

Kolektívny člen 

Názov organizácie:       ................................................ 

Meno a priezvisko zástupcu kolektívneho člena 

s poverením konať a hlasovať v mene kolektívneho člena:  ................................................ 

titul:         ................................................ 

adresa:        ................................................ 

telefón:        ................................................ 

e-mail (na ktorý bude následne zaslaný link  

20. valného zhromaždenia členov SPK):   ................................................ 

 

______________________ 
+ ) nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

Návratku zasielajte nascanovanú e-mailom na vladimir.novak@plavebnykongres.sk,  

prípadne poštou na korešpondenčnú adresu:   

       Ing. Vladimír Novák 

       sekcia vôd 

       Ministerstvo životného prostredia SR 

       Nám. Ľ. Štúra 1 

       812 35 Bratislava 
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