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SLOVENSKÝ PLAVEBNÝ KONGRES,  Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

________________________________________________________________________________  

 

 S P R Á V A   K O N T R O L N E J   S K U P I N Y 

 

 o plnení  Plánu hospodárenia občianskeho združenia Slovenský plavebný kongres v období       

od 19. Valného zhromaždenia členov (2019 - 2020).   
 

Hospodár:   Ing. Štefan Chalupka 

Kontrolná skupina :  doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc. - vedúci 
            Ing. Marek Čomaj - člen 

                                 Mgr. Roman Markusek - člen 

 

Kontrolná skupina zriadená v zmysle bodu 5 článku 6 schválených Stanov SPK v zložení                   

- doc. Žarnay, Ing. Čomaj  a Mgr. Markusek v období od 19. Valného zhromaždenia členov SPK, 

ktoré bolo dňa 21.6.2019 a pôsobila v rámci svojho štatutárneho poslania, hodnotila 
hospodárenie Predsedníctva SPK pri plnení úloh podľa schváleného Plánu činnosti SPK na roky 

2019 až 2020.   

 

V roku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID 19 rokovanie 20. Valného zhromaždenia členov SPK  
neuskutočnilo.  Aj samotné rokovanie Predsedníctva SPK sa len vďaka softvérovému produktu 

MS Teams konalo až v závere rokov 2019 i 2020 už len v režime on-line. Preto sa i Kontrolná 

skupina  (i keď v neúplnom zložení) zúčastňovala rokovaní Predsedníctva SPK len v závere tohto 
takmer dvojročného obdobia.  
 

Predsedníctvo SPK v rámci svojich možností priebežne plnilo 19. Valným zhromaždením členov 

schválený Plán činnosti na rok 2019 . Hlavnú pozornosť venovalo predovšetkým pokračovaniu 
renovácie vlečného remorkéra „Šturec“ už vo forme národnej kultúrnej pamiatky v správe 

Dopravného múzea Slovenského technického múzea Košice. Táto priorita sa odrazila                       

aj v čerpaní disponibilných finančných prostriedkov v roku 2019 do výšky takmer 
naplánovaných 2000 € a nulovú hodnotou v čase pandémie COVID roku 2020. Aj  náklady               

na reprezentačné i výdavky na plánované rokovanie konferencie jubilejných 30. Plavebných dní 

v septembri (17. - 19. septembra 2019) v Zlíne na Morave do výšky 537,05 €. 
 

Schváleným rozpočtom na rok 2019 bol naplánovaný nákup notebooku s príslušenstvom, ktorý 

sa v roku 2020 doplnil aj nevyhnutným nákupom operačného systému Microsoft Office                    
aj s novým pevným diskom. Spolu s bankovými nákladmi sú súčasťou v oboch rokoch v položke 

„ostatné výdavky“. 
 

Úmerne sa vynaložili rozpočtom naplánované náklady na účtovníctvo, uzávierku a daňové  
priznanie len v roku 2019 a tiež iba čiastočne v roku 2019 na položku reprezentačných výdavkov. 

Naproti tomu sa štandardne v oboch rokoch vyčerpali plánované položky pre standart hosting      

a doménu plavebný kongres.  

 
Bilancia skutočných príjmov k termínu ukončenia hospodárskeho roka za roky 2019 a 2020 bola 

teda vo výške 6 127 €, pričom bola vyššia oproti plánovaným príjmom vo výške 4 600 € .  
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Bilancia skutočných výdavkov bola vo výške 6 502,32 €, pričom rozpočet pre oba roky bol spolu 

11 600 €.  

 
Dokumentáciu dokladov o výdavkoch a príjmoch Predsedníctvo SPK viedlo v súlade s platnými 

finančnými a účtovnými predpismi.  

K termínu 31. 12. 2020 malo k dispozícii spolu 29 810,38 €, pričom  stav finančných prostriedkov 
bol  

 

• na bankovom účte vo výške 29 500,90 €, 

• v pokladničnej hotovosti 309,48 €. 
 

Záverom možno konštatovať, že Predsedníctvo SPK finančné prostriedky využívalo hospodárne 

a v súlade so schváleným Plánom činnosti na roky 2019 a 2020. I keď viaceré úlohy sa splniť v 
tom roku z neho nepodarilo, predovšetkým pre pandémiu COVID-19. 

 

Na základe uvedených faktov Kontrolná skupina SPK odporúča 20. Valnému zhromaždeniu 
členov SPK Správu o hospodárení za rok 2019 a 2020 

 

s  c  h  v  á  l  i  ť . 
 

Správa je predložená Kontrolnou skupinou 20. Valnému zhromaždeniu členov SPK v Bratislave 

dňa 25. 3. 2021. 

 
 

 
                     ___________________________ 

doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc. – vedúci 
    v.r. 

 

          ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

         Ing. Marek Čomaj – člen 

     v.r. 
 

            ___________________________ 

       Mgr. Roman Markusek - člen 

      v.r. 

 


