Naša značka:
Banská Bystrica,

ZZ-16/10
21.10.2010

Protokol
zo 77. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 7.10.2010
v zasadačke Výskumného ústavu vodného hospodárstva,
Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu č. 5, 812 49 B r a t i s l a v a
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Ospravedlnení: Ing. Ladislav Gáll, Ing. Vladimír Struhár
z predsedov odborných zložiek: Ing. Ladislav Bödi
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznesení a zápisnice
2. Kooptovanie nových členov VR,
voľba podpredsedu, schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesenia,
určenie zapisovateľa
3. Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia:
 zhodnotenie priebehu
 prerokovanie diskusných príspevkov, pripomienok a návrhov
 zapracovanie prijatých návrhov do akčného plánu a rozpočtu 2010
4. Plnenie akčného plánu

a činnosť odborných komisií- správu podajú predsedovia

odborných komisií
5. Plnenie rozpočtu 2010
6. Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2010
7. Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2011 - príprava
8. Rôzne (Národná sústava povolaní...)
1. Otvorenie, kontrola zápisnice
1.1. Otvorenie
Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči.
1.2. Kontrola zápisnice a prijatých uznesení
Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení zo 75,76 zasadania Výkonnej rady, ktoré sa konali
dňa 29. a 30. 4.2010 a z predchádzajúcich rokovaní Výkonnej rady, zo Zhromaždenia, ktoré sa
konalo 30.4.2010 v zariadení SVP, š. p. OZ B.Bystrica Ružiná, vykonala tajomníčka ZZVH Ing.
Richnovská.

V roku 2010 sa uskutočnili zatiaľ 2 zasadnutia Výkonnej rady: 75. a 76. a jedno zasadnutie
Zhromaždenia dňa 30.4.2010
Na každom zasadnutí bolo prijaté Uznesenie

a k 30.09.2010

stav ich plnenia

tvorí

Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
2. Kooptovanie nových členov VR, voľba podpredsedu, schválenie programu,
overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa
2.1. Kooptovanie nových členov VR
Vzhľadom k uskutočneným personálnym zmenám v členských organizáciách: Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., PR Banská Štiavnica, OZ Bratislava, OZ Košice, Vodohospodárska
výstavba, š.p. Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, Výskumný ústav
vodného hospodárstva Bratislava v zmysle Čl. 8. ods. 3. Stanov ZZVH, predseda VR Ing. Munkáči
predložil návrh na ukončenie členstva vo VR a návrh na kooptovanie nových členov do VR:
1a Ukončené členstvo vo Výkonnej rade
P.č.
Členská organizácia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vodohospodárska výstavba š.p.
Bratislava
Slovenský hydrometeorologický
ústava Bratislava
SVP, š.p. PR Banská Štiavnica
SVP, š.p. OZ Bratislava
SVP, š.p. OZ Košice
Výskumný ústav VH Bratislava

Meno a priezvisko

Ing. Marian Hvizdoš, GR
RNDr. Anton Drábik

7.10.2010

Ing. Štefan Borušovič
Ing. Vladimír Soták
Ing. Ján Tkáč
Ing. Ľubica Kopčová

7.10.2010
7.10.2010
7.10.2010
7.10.2010

1b Kooptovanie nástupcu do Výkonnej rady
P.č.
Členská organizácia
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5..
6.

Vodohospodárska výstavba š.p.
Bratislava
Slovenský hydrometeorologický
ústava Bratislava
SVP, š.p. PR Banská Štiavnica
SVP, š.p. OZ Bratislava
SVP, š.p. OZ Košice
Výskumný ústav VH Bratislava

Ukončenie
členstva vo VR
dňa
7.10.2010

Ing. Ladislav Gáll, GR

Kooptovanie
na VR dňa
7.10.2010

RNDr. Vladimír Rak, GR

7.10.2010

Ing. Daniel Kvocera, GR
Ing. Vladimír Struhár, ROZ
Ing. Vladimír Molčan, ROZ
Ing. Juraj Brtko, GR

7.10.2010
7.10.2010
7.10.2010
7.10.2010

Navrhnutí nástupcovia s kooptovaním do VR súhlasili. V zmysle Čl. 8. ods.3. Stanov kooptovanie
nových členov je nutné schváliť na najbližšom Zhromaždení.
2.2. Voľba nového podpredsedu VR
Na 76. zasadnutí VR boli v zmysle Stanov, dňa 30.4.2010 zvolení 2 podpredsedovia VR.
Vzhľadom k uskutočnenej personálnej zmene v členskej organizácii Výskumný ústav
vodného hospodárstva Bratislava


bola z funkcie GR odvolaná Ing. Ľubica Kopčová, ktorá vykonávala podpredsedkyňu VR.
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Predseda VR v zmysle Čl. 8. ods. 7 Stanov ZZVH
nového podpredsedu verejným hlasovaním.

predložil návrh na vykonanie voľby

Taktiež predložil návrh na podpredsedu a to na

zástupcu VÚVH Ing. Juraja Brtku, povereného výkonom funkcie GR.
Hlasovania sa zúčastnili 7 členovia VR, čo predstavovalo nadpolovičnú väčšinu členov VR
(počet členov VR je 9). Za verejné hlasovanie hlasovali všetci prítomní zástupcovia a pri voľbách
za navrhnutého Ing. Juraja Brtku hlasovali 6 a 1 sa zdržal hlasovania. V zmysle Čl. 10.ods.2. bol
navrhnutý kandidát zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných..
2.3. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa
Predseda VR Ing. Munkáči predložil prítomným návrh na doplnenie programu zasadnutia
oproti zaslanému v pozvánke.
Vzhľadom na personálne zmeny v ČO navrhol doplnenie bodu 2. programu zasadnutia o:


voľbu nového podpredsedu a schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, určenie

zapisovateľa.
Predložený program a so zmenou v bode 2. bol schválený všetkými prítomnými.
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení: Ing. Juraj Brtko a Ing. Viliam Višacký, za
zapisovateľa: Ing. Mária Richnovská. Zasadnutia VR sa zúčastnilo 7 členov VR a 5 predsedov
komisií a predseda RR.
Účasť bola: VR 77,77 %, Komisie: 5,71 %, Celkom: 84,21 %. Zasadnutie VR bolo uznášania
schopné.
3. Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia
Zhromaždenie sa konalo dňa 30. apríla 2010 v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., DS
Ružiná
Zhodnotenie priebehu, prerokovanie diskusných príspevkov, pripomienok a návrhov, zapracovanie
prijatých návrhov do akčného plánu a rozpočtu 2010, vykonala tajomníčka Ing. Richnovská.
Zhromaždenie bolo uznášania schopné s účasťou

73,68 %. Rokovanie prebehlo v zmysle

prijatého programu. Na rokovaní boli prerokované a schválené dôležité dokumenty ako Správa
predsedu VR za rok 2009, Správa RK za rok 2009, AP 2010, Rozpočet na rok 2010, KZ VS na rok
2010 a návrh Štatútu konferencie mladých vodohospodárov, predložený predsedkyňou vedeckotechnickej komisie.
Z rokovania Zhromaždenia bol spracovaný Protokol s prílohami, ktorý bol zaslaný všetkým členom
ZZVH.
V diskusii vystúpili 2 prítomní účastníci Zhromaždenia.
Diskusné príspevky - informácie boli

na VR prerokované a zobraté na vedomie.

Z prerokovania diskusných príspevkov neboli prijaté ďalšie úlohy.
Vyhodnotenie uznesenia zo Zhromaždenia bolo predmetom bodu 1. tejto Výkonnej rady.
.
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4. Plnenie akčného plánu a činnosť OK k 30.9.2010
O plnení Akčného plánu informovala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská a predsedovia odborných
komisií. Prehľad o plnení AP k 30.9.2010 je Prílohou č. 3 tejto zápisnice.
5. Plnenie rozpočtu k 30.9.2010
O plnení rozpočtu 2010 a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu tajomníčka ZZVH
Ing. Richnovská. Správa č. 1/2010 tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice.
6. Zabezpečenie podujatí AP na IV.Q.2010
V súčinnosti s bodom 4. tejto VR bolo zhodnotené, že do konca roka zostali na splnenie AP 2010
nasledovné akcie ( viď prílohu č. 3):
časť II. semináre, konferencie: bod 3,4,5, ( Bod 5. AP bol aktualizovaný s názvom Konferencia
s medzinárodnou účasťou – Povodne 2010 T: 3.-5.11.2010, Štrbské pleso)
časť III. publikácie, časopisy: bod 1. VS 11-12/10 , 2,3,4,5,
časť IV. kolektívne vyjednávanie: bod 2,3
časť V. zasadnutia: bod 2, 3
Potrebné plánované finančné krytie pre akcie je zabezpečené.
7. Kolektívne vyjednávanie
V tomto bode predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči informoval prítomných o príprave na
kolektívne vyjednávanie s OZ DLV o KZVS 2011. V najbližšej dobe OZ DLV zašle návrh KZVS
2011 na pripomienkovanie z našej strany. Na 76. zasadnutí VR boli predseda a podpredsedovia VR
zvolení ako vyjednávači pre kolektívne vyjednávanie a dohodovanie o KZVS 2011.
Pre ich potrebu určila VR tajomníkovi vyžiadať od členských organizácií, ktoré sa riadia
KZVS, stanovisko v ktorom tieto uvedú možnosti týkajúce sa zvýšenia tarifných miezd a ostaných
náhrad a výhod dojednávaných v KZVS.
Podľa KZVS sa riadia 3 členské organizácie ZZVH: SVP, š. p., Banská Štiavnica so 4
odštepnými závodmi, Vodohospodárska výstavba š.p., Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.,
Poprad.
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8. Rôzne
8.1. Informácia o príprave Národného projektu – Národnej sústavy povolaní v SR
Tajomníčka ZZVH informovala prítomných , že ZZVH obdržalo od firmy Trexima informačný
materiál o pripravovanom programe sústava povolaní v Slovenskej republike. V projekte sa počíta
s aktívnym zapojením Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, ktoré
združuje a v tomto projekte bude zastupovať podniky vodného hospodárstva – tzv. veľkú vodu.
Pre zabezpečenie odborného zastúpenia v pracovnej skupine ZZVH, VR uložila tajomníkovi
vyžiadať si od členských organizácií určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý bude zaradený do
pracovnej skupiny pre prípravu a spracovanie tohto projektu.
8.2. Odmena redakčnej rade za rok 2010
Členovia redakčnej rady časopisu Vodohospodársky spravodajca pracujú celý rok v zmysle
uzatvorených príkazných zmlúv. Ich odmeňovanie je 1 x ročne v zmysle Štatútu časopisu VS a
návrhu predsedu redakčnej rady. Výkonná rada potvrdila na rok 2010 celkovú sumu na vyplatenie
odmien vo výške 2000,00 €, ktorá bola zapracovaná aj v rozpočte na rok 2010. Táto suma bude
zahrnutá do vlastných výdavkov na časopis.
Tajomníčka ZZVH požiadala predsedu RR Ing. Hucku o zaslanie jeho stanoviska
k uzatvoreniu zmlúv, prípadne návrh nových dodávateľov na tlač a expedíciu v roku 2011.
8.3. Višegrádsky fond
Ing. Višacký informoval prítomných o spracovaní návrhu

projektu s pracovným názvom Water

Managers Articles Exchange a predložení - na medzinárodný Višegrádsky fond.
Tento projekt bude zameraný najmä na vytvorenie webovej stránky, ktorá bude mať dve funkcie. po
prvé umožní prezeranie časopisov vo všetkých zúčastnených krajinách navzájom. Po druhé uľahčí
projektovým partnerom komunikáciu navzájom, posielanie a preberanie článkov, obrázkov alebo
iných súborov, sťahovanie vyžiadaných prekladov a podobne. Druhá časť bude samozrejme
prístupná len cez heslo.
Materiál bol spracovaný s účasťou ZZVH a zaslaný na VF v termíne do 15.9.2010
8.4. 17. medzinárodná špecializovaná výstava VH, AQUA 2010
V dňoch 21.-23.9.2010 sa

na výstavisku EXPO CENTER, a.s. v Trenčíne

medzinárodná špecializovaná výstava

konala 17.

vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany ŽP,

komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí – AQUA 2010, nad ktorou prevzalo ministerstvo záštitu.
Na základe listu štátneho tajomníka MPŽP a RR SR, číslo 9140/2010-8,2 v ktorom určil
združenie finančných prostriedkov od

jednotlivých organizácií rezortu na účet ZZVH na krytie

nevyhnutných nákladov spojených s realizáciou výstavy.
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ZZVH zabezpečilo toto združenie

finančných prostriedkov

na základe zmlúv o spolupráci s jednotlivými

určenými organizáciami

a uhradilo faktúru vyhotovenú EXPO CENTROM Trenčín.
8.5. Termín a miesto nasledujúceho zasadnutia VR
Predseda VR navrhol termín a miesto posledného zasadnutia VR v roku 2010. Predložený návrh
všetci prítomní schválili :
Termín 9-10.12.2010, miesto - SVP, š.p., OZ B.Bystrica, DS Ružiná

Po vyčerpaní programu

a schválení

uznesenia, predseda zasadnutie

Výkonnej rady

ukončil.
Zapísala : Ing. Mária Richnovská

..................................................

Overili :

Ing. Juraj Brtko

.................................................

Ing. Viliam Višacký

..................................................

.............................................

Schválil:

Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 7.10.2010
2) Vyhodnotenie plnenia predchádzajúcich uznesení
3) Prehľad o plnení AP za rok 2010
4) Správa č.1/2010 o hospodárení s finančnými prostriedkami k 30.09.2010
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Uznesenie
zo 77. zasadania Výkonnej rady ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA
SLOVENSKU, ktoré sa konalo dňa 7.10.2010 v zasadačke VÚVH Bratislava
VÝKONNÁ RADA
I. Berie na vedomie:
1) Výsledky volieb podpredsedu
2) Výsledky a závery a diskusné príspevky z ostatného zasadnutia Zhromaždenia a Výkonnej
rady, kontrolu zápisníc a uznesení
3) Informáciu o plnení akčného plánu 2010 a činnosti odborných komisií
4) Informáciu o plnení rozpočtu 2010
5) Zabezpečenie podujatí AP na najbližšie obdobie
II. Schvaľuje:
1) Program zasadnutia VR
2) Kooptovanie nových členov VR, Ing.Ladislav Gáll, RNDr. Vladimír Rak, Ing. Daniel Kvocera,
Ing.Vladimír Struhár, Ing.Molčan, Ing. Juraj Brtko
3) Voľba nového podpredsedu VR : Ing. Juraja Brtku
4) a) Overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Juraj Brtko, Ing. Viliam Višacký
b) Zapisovateľa zápisnice : Ing. Mária Richnovskú
5) Odmenu redakčnej rade za rok 20010 vo výške 2 000,00 € v zmysle Štatútu časopisu VS.
6) Vytvorenie komisie ZZVH pre tvorbu Národnej sústavy povolaní v SR za odvetvie veľkej vody
II. Poveruje :
1). Predsedu VR a jeho podpredsedov kolektívnym vyjednávaním pri príprave a schvaľovaní KZVS na
rok 2011.
Dohodovať tarifné mzdy v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 podľa požiadaviek GR
SVP š.p., ako aj ďalšie možnosti dohodovania v ostatných častiach KZVS.
III. U k l a d á :
1. Predsedovi redakčnej rady časopisu VS, spracovať podklady k vyplateniu odmien jednotlivým
členom RR za rok 2010 do 30.10.2010
2. Tajomníkovi ZZVH, spracovať a doručiť na Environmentálny fond projekt na financovanie časopisu
VS na rok 2008 do 31.10.2010.
3. Predložiť Notárskej komore žiadosť na zaregistrovanie ZZVH ako príjemcu časti dane z príjmu
odvedenej za rok 20010 – JUDr. Cvancinger, Ing. Richnovská – 15.12.2010.
4. Zástupcom ČO za SVP, š.p. určiť zodpovedného zamestnanca za príslušný OZ a PR do komisie
pre tvorbu Národnej sústavy povolaní do 15.10.2010 a zaslať príslušný dotazník na sekretariát
ZZVH.
5. ČO zašlú mailom návrh záverov a odporúčaní ktoré by sa mali prijať na konferencii Povodne 2010
Ing. Viliamovi Višackému VUVH Bratislava. (Visacky@vuvh.sk)
Overili:Ing. Juraj Brtko
Ing. Viliam Višacký

.............................
............................

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní:
7 členov Výkonnej rady: Ing. Ján Munkáči, Ing.Juraj Brtko, Ing. Boris Raksányi,
Ing. Daniel Kvocera zastúpený Ing. Chlapíkom, Ing. Peter Gemeran, Ing. Vladimír Molčan
zastúpený JUDr.Cvancingerom, Ing. Vladimír Rak
Hlasovali za :
7 členov Výkonnej rady: Ing. Ján Munkáči, Ing.Juraj Brtko, Ing. Boris Raksanyi,
Ing. Daniel Kvocera zastúpený Ing. Chlapíkom, Ing. Peter Gemeran, Ing. Vladimír Molčan
zastúpený JUDr.Cvancingerom, Ing. Vladimír Rak
Hlasovali proti:
0
Zdržali sa
:
0
...........................................................
Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady

