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PLÁN ČINNOSTI SPK NA ROK 2022 
 

p.č. úloha termín zodpovednosť 

predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu 

1. zvolať v priebehu roka 21. valné zhromaždenie členov SPK  06/2022 P-SPK 

2. zvolať v priebehu roka minimálne štyri zasadnutia predsedníctva 

Slovenského plavebného kongresu 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

3. zabezpečiť operatívnu aktualizáciu informácii na web stránke SPK priebežne / 

2022 

P-SPK 

4. zabezpečiť spracovanie ročného účtovníctva za rok 2021 03/2022 P-SPK 

5. zabezpečiť spracovanie účtovnej závierky SPK za rok 2021 a podanie 

daňového priznania 

03/2022 P-SPK 

6. zabezpečiť priebežné vedenie účtovníctva v roku 2022 12/2022 P-SPK 

7. zabezpečiť členstvo v PIANCu (500 EUR/rok) 12/2022 P-SPK 

8. vykonávať aktualizáciu členskej základne a osloviť potenciálnych 

nových IČ a KČ 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

9. zabezpečiť propagáciu SPK a jeho aktivít v odborných časopisoch 

a ďalších médiách v Slovenskej republike a v zahraničí  

priebežne / 

2022 

P-SPK 

10. zabezpečiť účasť na medzinárodných konferenciách, seminároch 

a rokovaniach príslušných pracovných skupín z oblasti pôsobnosti 

SPK, v závislosti od finančných možností 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

11. zabezpečiť obstaranie odbornej literatúry v závislosti na finančných 

možnostiach 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

12. zabezpečovať účasť na verejných prerokovaniach k aktuálnym 

otázkam súvisiacich s rozvojom a modernizáciou vodných ciest a ich 

súčastí a rozvojom vnútrozemskej plavby v SR 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

13. zabezpečovať vyjadrenia a stanoviská k aktuálnym otázkam 

súvisiacich s rozvojom a modernizáciou vodných ciest a ich súčastí 

a rozvojom vnútrozemskej plavby v SR 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

14. spolupracovať so zahraničnými partnermi priebežne / 

2022 

P-SPK 

15. zabezpečiť uskutočnenie konferencie s medzinárodnou účasťou         

31. Plavebné dni 2022, presunutú z roka 2021 z dôvodu pretrvávajúcej 

pandémie COVID-19 

12 / 2022 P-SPK 

16. zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov na činnosť SPK podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2022 

priebežne / 

2022 

P-SPK 

 

 

 

 

Odborná skupina ŠTUEC Slovenského plavebného kongresu 

18. spolupracovať, ako odborný gestor, so Slovenským technickým 

múzeom, Múzeum dopravy Bratislava, na údržbe a pamiatkovej 

obnove plavidla Šturec a priebežne informovať predsedníctvo SPK, 

podľa aktualizovaných podmienok spolupráce dohodnutej medzi 

Slovenským plavebným kongresom a Slovenským technickým 

múzeom – Múzeom dopravy Bratislava 

priebežne / 

2022 

OS ŠTUREC 

 

 

Plnenie jednotlivých úloh má vplyv na rozpočet Slovenského plavebného kongresu v roku 2022 

tak, ako to vyplýva zo schváleného rozpočtu SPK. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 bol prerokovaný a odsúhlasený na predsedníctve Slovenského 

plavebného kongresu dňa 04. marca 2021 a po prediskutovaní, schválený 20. valným 

zhromaždením členov SPK dňa 25. marca 2021. 

 

Vypracoval:  predsedníctvo SPK 
 

Schválil:  20. valné zhromaždenie členov SPK, v Bratislave dňa 25. marca 2021 

Kontrolná skupina Slovenského plavebného kongresu 

17. zvolať v priebehu roka minimálne 4 rokovania Kontrolnej skupiny 

Slovenského plavebného kongresu 

priebežne / 

2022 

KS-SPK 


