Naša značka :
ZZ-08/09
Banská Bystrica, 4.5.2009

Protokol
zo 72. zasadnutia Výkonnej rady, konanej dňa 29. apríla.2009
v zasadačke SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Doškoľovacie stredisko Ružiná
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Ospravedlnení: Ing. Roman Straka, Ing. Jozef Farkaš
Program:
1. Otvorenie,
2. Kontrola plnenia uznesení, schválenie programu
3. Príprava dokumentov predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia,
vyhodnotenie a správa za rok 2008
4. Príprava pracovných materiálov na zasadnutie Zhromaždenia, návrhy členov VR na
zameranie činnosti v roku 2009, akčný plán a rozpočet
5. Žiadosť AVS o členstvo v Rade hospodárskej a sociálnej dohody
6. Rôzne
ad 1) Otvorenie
ad 1) Otvorenie - Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady
Ing. Ján Munkáči. Za overovateľov protokolu a uznesení boli schválení: Ing. Ingrid Kušniráková a
Ing. Dušan Floch. Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Richnovská. Zasadnutia VR sa zúčastnilo
7 členov VR a 6 predsedov odborných komisií. Účasť bola: VR 77,78 % , Komisie 100 % , Celkom:
87,50 %. Zasadnutie bolo uznášania schopné.
ad 2) Kontrola zápisnice, schválenie programu
ad 2a)

Program zasadnutia bod prijatý všetkými prítomnými, tak ako bol navrhnutý v pozvánke.

ad 2b) Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení zo 71. zasadania Výkonnej rady Združenia
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 19.2.2009
v zasadačke VÚVH Bratislava a z predchádzajúcich rokovaní, zo Zhromaždenia, ktoré sa konalo
30.4.2008, SVP, š.p. OZ Piešťany – hotel Bobrovník vykonala tajomníčka ZZVH Ing. Mária
Richnovská.
Uviedla, že v roku 2008 sa uskutočnilo 5 zasadnutí VR: 66. dňa 26.3.2008, 67. dňa
29.4.2008, 68. dňa 30.4.2008, 69. dňa 18.9.2008, 70. dňa 4.12.2008.
Z každého zasadnutia bolo prijaté Uznesenie a k 31.3.2009 z nich

trvajú nasledovné

úlohy:
a) Uznesenie zo Zhromaždenia z 27. apríla 2007
IV. U k l a d á :
ods.3 Predsedkyni vedecko-technickej komisii RNDr. Majerčákovej, predsedkyni komisii pre
propagáciu Ing. Kušnirákovej, predsedovi redakčnej rady Ing. Huckovi zahajiť prípravu materiálov na
oceňovanie najlepšej diplomovej práce v oblasti vodného hospodárstva. - Trvá
Návrh štatútu na oceňovanie predložila RNDr. Majerčáková členom VR na posúdenie. Návrh tvorí
prílohu tohto protokolu.

b ) Uznesenie zo 66. zasadania Výkonnej rady z 26. marca 2008
IV. U k l a d á :
ods. 6) Predsedovi redakčnej rady:
a) zaradiť školské zariadenia do adresára abonentov časopisu Vodohospodársky spravodajca –
SPŠ Hurbanovo bude zaradená medzi abonentov.
b) spracovať návrh na rekonštrukciu redakčnej rady časopisu – Ing. Hucko predložil návrh na štatút
RR, ktorý bude predložený na pripomienkovanie členom VR. V obsadení RR došlo ku zmene
a novými členmi sa stali: Ing. Kopčová, Ing. Rusina, Ing. Dobrotka, Ing. Rybár. - Trvá
ods.7) Predsedovi Výkonnej rady prerokovať s MŽP SR vyhotovenie propagačného materiálu o vode
pre ZŠ.- Trvá
c ) Uznesenie zo Zhromaždenia z 30. apríla 2008
III. U k l a d á:

ods. 3. Predsedovi Revíznej komisie vykonávať dozor nad hospodárením. a dohliadať na plnenie
prijatých uznesení vo výbore a svoje poznatky a návrhy predkladať na riešenie VR a tým preventívne
pôsobiť na plnenie plánu a predchádzaniu negatívnym javom. - Trvá
d) U znesenie zo 69. zasadania Výkonnej rady z 18. 9. 2008
II. Schvaľuje: Trvá
bod. 3. Vytvorenie samostatnej WWW stránky pre ZZVH – splnené WWW stránka je pripravená na
uloženie na internet. Návrh web stránky pripravila firma AGLO solution s.r.o. Bratislava . Finančný
náklad predstavoval 729,47 EUR ( cca 21 976,01 Sk)+ poplatok za registráciu. 134,95 EUR.
e) U znesenie zo 70. zasadania Výkonnej rady z 04. 12. 2008
II.a Schvaľuje: Trvá
ods. 6) Schvaľuje nákup technického prostriedku PC pre sekretariát ZZVH cca vo výške 40 000,00
Sk - Trvá
II.b Poveruje :
ods.3) Predsedu VR rokovať s generálnym riaditeľom SVP š.p. Žilina o možnosti zriadenia
vodohospodárskej komory - Trvá
III. U k l a d á :
ods.1) Predsedovi legislatívnej komisie zúčastniť sa rokovaní o vytvorení vodohospodárskej komory.
- Trvá.
f) Uznesenie zo 71. zasadania Výkonnej rady z 19. 2. 2009
bod I. – IV. Splnené
ad 3) Prerokovanie pracovných materiálov predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia
O pripravovaných materiáloch vyhodnocujúcich činnosť a hospodárenie za rok 2008
informovala tajomníčka ZZVH a predseda VR. Materiál bol prítomným odovzdaný v písomnej forme.
 Správa o činnosti bola odporučená bez pripomienok na rokovanie Zhromaždenia
 Správa o hospodárení: plnenie rozpočtu za rok 2008, analytické členenie príjmov a výdavkov,
pohľadávky a záväzky, ročná závierka boli odporučené na rokovanie Zhromaždenia
 Správa revíznej komisie bola odporučená bez pripomienok na rokovanie Zhromaždenia
ad 4) Prerokovanie pracovných materiálov predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia
Návrh materiálov, ktorými sa bude riadiť činnosť a hospodárenie ZZVH v roku 2009 predložila
tajomníčka ZZVH a predseda VR.
 Návrh akčného plánu bol na rokovaní VR doplnený členmi VR a upravený nasledovne:
Časť II. semináre, konferencie , odborné zájazdy:
- bod 17 - doplnený o text: Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009 T: 5/09
- bod 18 – doplnený o text: Vyžiadaná prednáška pre SPŠS Hurbanovo“ T: 4/09
- bod 19 – doplnený o text: Vyžiadaná prednáška pre Gymnázium JGT B. Bystrica T: 3/09
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po doplnení pripomienok upraviť číslovanie položiek
Časť III. publikácie, filmy, časopisy :
- bod 4 - doplnený o text: Zborník z geotermálnych dní Slovensko 2009 T: 5/09
- bod 5 - doplnený o text: Elektronický zborník z konferencie mladých odborníkov T: 11/09
- bod 6 - doplnený o text: Voda v SR 3000 ks v slovenskej verzii 1 000 ks v anglickej verzii
1-12,

T:

 Návrh rozpočtu na rok 2009, VR odporučila upraviť v príjmovej časti položku dotácie o 179 tis. Sk
t.j. 5 tis. EUR a výdavkovú časť upraviť v položkách publikácie, konferencie - semináre a študijné
pobyty a ostatné prevádzkové výdaje spolu o 179. tis. Sk, t.j. 5 tis. EUR
Po úprave VR odporučila Akčný plán a rozpočet na rok 2009 k rokovaniu a schváleniu na
Zhromaždení 30.4.2009
ad 5) Žiadosť AVS o členstvo v Rade hospodárskej a sociálnej dohody
Listom zo dňa 16.2.2009 požiadala Asociácia vodárenských spoločností Ministerstvo
životného prostredia SR o členstvo v Rade hospodárskej a sociálnej dohody vo VH. Žiadosť bola
prerokovaná RHDS dňa 24. marca 2009, kde bolo dohodnuté v bode 2/ zápisnice, že uvedená
žiadosť musí byť doplnená o stanovisko AVS a Združenia zamestnávateľov vo VH. Z tohto dôvodu
bolo prerokovanie žiadosti zaradené do programu 72. rokovania VR. Po oboznámení sa so
žiadosťou bolo hlasovanie prítomných členov nasledovné:
Z prítomných 7 členov hlasovali: za prijatie: 2, proti: 3, zdržali sa hlasovania: 2.
Vzhľadom k tomu, že išlo o dôležité rozhodnutie ovplyvňujúce činnosť ZZVH bolo prerokovanie žiadosti AVS odporučené na rokovanie Zhromaždenia 30.4.2009 v zmysle článku 7 bod 8. písm. f.
ad 4) Rôzne
Po vyčerpaní programu predseda VR zasadnutie VR ukončil.
Zapísala : Ing. Mária Richnovská
Overili :

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

Ing. Dušan Floch

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

Ing. Ingrid Kušniráková
..................................................
..........................................................

Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady
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Uznesenie
zo 72. zasadnutia Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo VH na Slovensku,
ktoré sa konalo dňa 29. apríla.2009 v SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, DS Ružiná

VÝKONNÁ RADA
I. Berie na vedomie:
1) Informáciu o žiadosti AVS o členstvo v RHSD
2) Informáciu revíznej komisie o účtovnej závierke ZZVH za rok 2008
II. Schvaľuje:
1) Program zasadnutia VR
a) Overovateľov zápisnice :
b) Určuje zapisovateľa zápisnice :

Ing. Dušan Floch, Ing. Ingrid Kušniráková
Ing. Máriu Richnovskú

II. Odporúča:
1) Predsedovi VR predložiť materiály vyhodnocujúce plnenie akčného plánu a rozpočtu za rok
2008 a upravené materiály akčného plná a rozpočtu na rok 2009 Zhromaždeniu zástupcov
zamestná-vateľov vo VH na schválenie.
III. U k l a d á:
1. Tajomníkovi ZZVH – Vykonať úpravy v pracovných materiáloch, ktoré budú predkladané
na schvaľovanie na Zhromaždení v zmysle návrhov členov Výkonnej rady.

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní:

7 členov Výkonnej rady: Ing. Ján Munkáči, Ing. Ľubica Kopčová, Ing. Boris Raksanyi,
Ing. Dušan Floch, Ing. Peter Gemeran, Ing. Vladimír Dvorový, Ing. Ján Kucharčík – v zastúpení
RNDr. Oľga Majerčáková

Hlasovali za :

7.členov Výkonnej rady: Ing. Ján Munkáči, Ing. Ľubica Kopčová, Ing. Boris Raksanyi,
Ing. Dušan Floch, Ing. Peter Gemeran, Ing. Vladimír Dvorový, Ing. Ján Kucharčík – v zastúpení
RNDr. Oľga Majerčáková
0
0

Hlasovali proti:
Zdržali sa
:

Overili:
Ing. Dušan Floch

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

Ing. Ingrid Kušniráková

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

..........................................................
Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady

