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SPRÁVA 

o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2020 

 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

dovoľte mi, aby som Vás informoval o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 

2020. Hospodárenie SPK v roku 2020 vychádzalo z rozpočtu, ktorý bol schválený Valným 

zhromaždením SPK dňa 21. júna 2019. V roku 2020 nás zasiahla pandémia, v dôsledku čoho 

boli aktivity SPK utlmené, čo sa samozrejme prejavilo aj na hospodárení. 

 

V rozpočte na rok 2020 sme predpokladali príjmy iba z členských príspevkov individuálnych 

aj kolektívnych členov SPK, a to vo výške 2 300,- €. 

 

Skutočné príjmy v roku 2020 dosiahli sumu 3 053,50 €, z toho iba 40,- € tvorili členské 

príspevky individuálnych členov, a zvyšok, t.j. 3 013,50 € tvorili členské príspevky 

kolektívnych členov. Nízky výber individuálnych členských príspevkov bol spôsobený tým,     

že kvôli pandémii koronavírusu sa v roku 2020 neuskutočnilo Valné zhromaždenie členov SPK, 

na ktorom zvyčajne individuálni členovia platia tieto príspevky do pokladne. 

 

Výdavky na rok 2020 boli plánované vo výške 5 550,- €, skutočné výdavky však dosiahli výšku 

iba 334,19 €. V tejto sume boli zahrnuté výdavky na prevádzku (webhosting) webovej stránky 

SPK vo výške 42,59 €, ďalej to boli poplatky súvisiace s vedením bankového účtu SPK 

a finančnými operáciami v výške 55,80 €. Okrem toho boli vynaložené náklady súvisiace              

s výpočtovou technikou - zakúpenie licencie na softvér Microsoft Office v cene 69 €, 

neplánované zakúpenie nového pevného disku do notebooku 67,90 € ako náhrady namiesto 

pokazeného, a zakúpenie vianočných resp. novoročných pohľadníc členom SPK v cene        

98,90 €. 

 

Ostatné plánované výdavky neboli realizované. 

 

Z hľadiska celkovej bilancie rozpočtu v roku 2020 boli príjmy podstatne vyššie ako výdavky, 

a to o 2 719,31 €. 

 

K 31.12.2020 boli na bankovom účte SPK finančné prostriedky vo výške 29 500,90 €,                    

a hotovosť v pokladni bola 309,48 €. 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 04.03.2021 

 

Vypracoval: Ing. Štefan Chalupka, hospodár SPK, v.r. 

 

Odsúhlasené predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 04.03.2021 

 

Schválené 20. valným zhromaždením členov SPK v Bratislave dňa 25.03.2021 
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Stav finančných prostriedkov Slovenského plavebného kongresu k 31.12.2020 

 

 

EUR 

 

I. Peňažné prostriedky SPK v hotovosti k 1.1.2020 225,28 

II. Peňažné prostriedky na účte v Slovenskej sporiteľni k 1.1.2020 26 865,79 

 

SPK - čerpanie rozpočtu 2020   

    

Príjmy Plán Skutočnosť Rozdiel 

Členské príspevky 

individuálne 
300,00  40,00  -260,00  

Členské príspevky 

kolektívne 
2 000,00  3 013,50  1 013,50  

SPOLU 2 300,00  3 053,50  753,50  

    

Výdavky Plán Skutočnosť Rozdiel 

Webhosting 50,00  42,59  7,41  

Aktualizácia 

webstránky 
200,00  0,00  200,00  

Účtovníctvo, 

uzávierka, daňové 

priznanie za 2019 

200,00  0,00  200,00  

Spotrebný materiál 100,00  0,00  100,00  

Poštovné 100,00  0,00  100,00  

Reprezentačné  450,00  98,90  351,10  

- občerstvenie  0,00   

- koncoročné 

pohľadnice 
 98,90   

Nákup odborných 

publikácií 
200,00  0,00  200,00  

Cestovné na 

exkurziu 
1 000,00  0,00  1 000,00  

Obnova remorkéra 

Šturec 
2 000,00  0,00  2 000,00  

Ostatné 300,00  192,70  107,30  

Členský príspevok 

PIANC 
950,00  0,00  950,00  

SPOLU 5 550,00  334,19  5 215,81  

    

Celková bilancia Plán Skutočnosť  

Príjmy 2 300,00  3 053,50   

Výdavky 5 550,00  334,19   

ROZDIEL -3 250,00  2 719,31   

 

Saldo peňažných prostriedkov v Slovenskej sporiteľni k 31.12.2020 29 500,90 

Saldo peňažných prostriedkov v hotovosti k 31.12.2020 309,48 

SALDO PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV SPK SPOLU 29 810,38 


