Naša značka: ZZ -09/08
Banská Bystrica, 15.05.2009

PROTOKOL
zo zasadnutia Zhromaždenia predstaviteľov zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2009 v Slovenskom
vodohospodárskom podniku, š.p., OZ B. Bystrica, Doškoľovacie stredisko Ružiná
Riadne zasadnutie Zhromaždenia zvolal menom Výkonnej rady jej predseda
Ing. Ján Munkáči. Na zasadnutie bolo pozvaných 32 zástupcov z toho 20 členských
organizácií, 7 predsedov odborných komisií a 5 hostia.
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa
3. Správa o činnosti ZZVH za apríl 2008 – marec 2009
4. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2008
5. Správa revíznej komisie
6. Schválenie kooptovaných členov do Výkonnej rady
7. Schválenie: a) akčného plánu na rok 2009
b) rozpočtu na rok 2009
8. Diskusia
9. Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia
10. Záver
Prítomní:11 zástupcov členských organizácií podľa prezenčnej listiny.
2 písomné poverenia zastupovaním. Prezenčná listina je súčasťou tohto
protokolu. V zmysle Čl. 7 ods. 5 Stanov, Zhromaždenie bolo uznášania
schopné s účasťou 55 %,.
Zasadnutia sa zúčastnili aj predsedovia odborných komisií v počte 7 osôb t.j.
100%
Hostia: AVS – tajomník Ing. A. Nagy , OZDLV – predseda pán Z. Dlugoš
a Bc. A. Bystroň,
Vodiči: VÚVH, SVP OZ KE, SVP OZ BB
Ospravedlnení: 9 zástupcov členských organizácií,
1 z hostí
Účastníci zasadnutia prevzali písomnú:
 Správu o činnosti a hospodárení za rok 2008
 Prehľad o plnení rozpočtu za rok 2008
 Správu revíznej komisie
 Návrh akčného plánu na rok 2009
 Návrh rozpočtu na rok 2009

ad 1/ Otvorenie
Rokovanie zhromaždenia otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči.
Privítal predstaviteľov členských organizácií, predsedov odborných komisií a ctených
hostí.
Návrh programu Zhromaždenia predložil prítomným predseda Výkonnej rady
Ing. Munkáči. Navrhnutý program Zhromaždenia bol doplnený o 1 bod programu číslo
8a)– prerokovanie žiadosti Asociácie vodárenských spoločností o členstvo v Rade
hospodárskej a sociálnej dohody. Po tomto doplnení bol program všetkými 11
prítomnými zástupcami ČO prijatý a schválený.
ad 2/ Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa
Zhromaždenie všetkými 10 prítomnými zástupcami ČO, bez pripomienok
schválilo:
P.č.

Názov

a)

Návrhovú komisiu

b)

Overovateľov zápisnice a uznesení

c)

Určilo zapisovateľa zápisnice

Funkcia

Meno a priezvisko

predseda
člen
člen

Ing. Ondrej Bursa
Ing. Boris Raksanyi
JUDr. Július Cvancinger
Ing. Dušan Floch
Ing. Ingrid Kušniráková
Ing. Mária Richnovská

ad 3/ Správa o činnosti združenia za apríl 2008 – marec 2009
Správu o činnosti združenia predniesol predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči.
Správa bola súčasťou súborného materiálu pripraveného na rokovanie Zhromaždenia.
K správe o činnosti neboli vznesené žiadne dotazy, ani pripomienky a bola bez
pripomienok všetkými 11 prítomnými zástupcami ČO schválená.
.
ad 4/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2008
O priebehu hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2008 informovala
Ing. Richnovská.
V oblasti financovania sme sa v roku 2008 riadili rozpočtom
schváleným na Zhromaždení, dňa 30.4.2008, Uzn. časť III. bod. 8. Analytické členenie
plnenia príjmov a výdavkov ako aj prehľad o plnení rozpočtu v roku 2008 bol súčasťou
písomných pracovných materiálov na rokovanie Zhromaždenia.
V roku 2008 sa príjmová časť rozpočtu splnila 100,81%, čo vo finančnom vyjadrení
predstavovalo plnenie 1 539 711,10 Sk + PS z r.2007 367 527,79 Sk celkom zdroje
predstavovali sumu 1 907 238,89 Sk.
Všetky členské organizácie uhradili členské príspevky vo výške
991 800,00 Sk. V roku 2008 sme nezaznamenali pohyb v počte členských organizácií.
Ďalšou významnou príjmovou položkou v roku 2008 bola dotácia
z Environmentálneho fondu v zmysle rozhodnutia ministra ŽP č. 59073/1-43/08 na
zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca vo výške 400 000,00 Sk.
Za reklamu uverejnenú v časopise VS boli prijaté úhrady celkom vo výške
128 336,78,- Sk.
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V príjmovej časti aj v roku 2008 sme zaznamenali príjem z 2 % z dane z príjmov
FO. Od príslušných daňových úradov sme prijali príjmy vo výške 18 918,- Sk.
Výdavky boli oproti rozpočtu čerpané na 54,73 % vo výške
1 035 584,80 Sk. Z celkových výdavkoch predstavovali výdavky na časopis
Vodohospodársky spravodajca 1-12/2008 vo výške 590 608,10 Sk. Do roku 2009 prešli
výdavky za vyhotovenie CD časopisu ročník 2008 vo výške 9 580,00 Sk (grafické
spracovanie 7200,00 Sk a vyhotovenie CD 2380,00) zdôvodu, že faktúra došla
v januári 2009 a mzdy za XII. mali výplatný termín 15. január 2009.
Medzi ďalšie podstatné výdavky patrili osobné výdaje (mzdy sekretariátu, odmeny pre
redakciu , grafičky a DVP, odvody do fondov, dane) boli vo výške 522 370,00 Sk. Oproti
rozpočtu boli čerpané nižšie o 17 tis. Sk. Výdavky na schôdzkovú činnosť boli čerpané
vyššie oproti rozpočtu o 3 tis. Sk. Výdavky na tlač a expedíciu boli taktiež čerpané
vyššie o 8 tis. Sk z dôvodu, že dodávateľ tlače sa v priebehu roka 2008 stal plátcom
DPH. Položka publikácie, tlač sa v roku 2008 nečerpala. Konferencie a semináre boli
čerpané len vo výške 60 tis. Sk oproti rozpočtu 215 tis.Sk. Prevádzkové výdavky boli
čerpané nižšie oproti rozpočtu o 50 tis. Sk.
K 31.12.2008 neevidujeme žiadnu neuhradenú pohľadávku, ale ani žiaden nesplnený
záväzok.
Povinnosti vyplývajúce zo zákonov z oblasti účtovníctva a štatistiky boli za ZZVH
splnené, výkazy boli odoslané na príslušné orgány. Za rok 2008 ešte zostala povinnosť
zúčtovania zdravotného poistenia (jún 2009). Vo finančnom hospodárení sme v roku
2008 zaznamenali priaznivú situáciu a to hlavne z dôvodu schváleného zvýšeného
členského príspevku od roku 2008, rozhodnutia ministra ŽP o pridelení dotácie na
vydávanie a expedíciu časopisu vo výške 400 000,- Sk a a prijatia 2 % z DPFO.
So zostatkom na účtoch sme mohli bez finančných ťažkostí začať nový kalendárny rok
2009.
ad 5/ Správa revíznej komisie
Správu revíznej komisie predniesol predseda revíznej komisie Ing. Ladislav Bödi.
Správa zahŕňala informáciu o hospodárení ZZVH za rok 2008 a bola súčasťou
materiálov na rokovanie.
Revízna komisia odporučila Zhromaždeniu výsledky hospodárenia za rok 2008
schváliť a Výkonnej rade vysloviť absolutórium.
Zhromaždenie jenomyselľne zobralo na vedomie Správu revíznej komisie a na
základe jej odporúčania schválilo účtovnú závierku a výsledok hospodárenia za rok
2008. Správa tvorí prílohu tohto Protokolu.
ad 6/ Schválenie kooptovaných členov do Výkonnej rady, zmena v riadení ČO
Vzhľadom k uskutočneným personálnym zmenám v členských organizáciách
v priebehu roka 2008 bolo:
1) Ukončené členstvo vo Výkonnej rade:
P.č.
1.

Členská organizácia
SVP, š.p. OZ Bratislava

Meno a priezvisko
Ing. Jozef Janovický

Ukončenie členstva
vo VR dňa
4.12.2008

2) Nový člen do Výkonnej rady bol kooptovaný na 70. zasadnutí VR:
P.č.
1.

Členská organizácia
SVP, š.p. OZ Bratislava

Meno a priezvisko
Ing. Jozef Farkaš
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Kooptovanie
na VR dňa
4.12.2009

V zmysle Čl. 8. ods. 3. Stanov kooptovaného člena schvaľuje Zhromaždenie na najbližšom zasadnutí a z tohto dôvoduIng. Munkáči predniesol návrh na schválenie
kooptovaného člena do VR. Zhromaždenie kooptovaného člena do VR jednomyseľne
schválilo,
3) Zmena v riadení členskej organizácie.
P.č.
2.

Členská
organizácia
HYCO, š.p.,
Bratislava

Meno a priezvisko
Ing. Tibor Danáč , riaditeľ š.p.

Zmena prijatá
na VR dňa
1.11.2008

Zhromaždenie zmenu v riadení v ČO zobralo na vedomie
ad 7/ Schválenie akčného plánu a rozpočtu na rok 2009
1) Návrh a zdôvodnenie Akčného plánu a
Rozpočtu na rok 2009 predniesla
Ing. Richnovská. Návrhy oboch dokumentov boli na zasadnutí Výkonnej rady, dňa
29.4.2008 prerokované a doplnené. Pripomienky členov Výkonnej rady boli
akceptované.
Počas rokovania Zhromaždenia bolo telefonicky oznámené, že z plánovanej
dotácie nám bolo určené 19 219,00 EUR t.j. 100% a z tohto dôvodu bola časť rozpočtu
dotýkajúca sa zhotovenia časopisu VS upravená.
Oba predkladané dokumenty boli upravené, doplnené o pripomienky a takto boli
predložené Zhromaždeniu.
Zhromaždenie návrh Akčného plánu a rozpočtu na rok 2009 jednomyseľne
schválilo.
Akčný plán a Rozpočet na rok 2009 tvoria prílohu tohto Protokolu.
ad 8a/ Prerokovanie žiadosti AVS o členstvo v Rade hospodárskej a sociálnej
dohode
Listom zo dňa 16.2.2009 požiadala Asociácia vodárenských spoločností
Ministerstvo životného prostredia SR o členstvo v Rade hospodárskej a sociálnej
dohody vo vodnom hospodárstve. Žiadosť bola prerokovaná RHDS dňa 24. marca
2009, kde v bode 2/ zápisnice, bolo dohodnuté, že uvedená žiadosť musí byť doplnená
o stanovisko Asociácie vodárenských spoločností 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 VR hlasovali: za prijatie:2, proti:3, zdržali sa hlasovania:2.
Vzhľadom k tomu, že išlo o dôležité rozhodnutie ovplyvňujúce činnosť ZZVH bolo
v zmysle článku 7 bod 8. písm. f. Stanov prerokovanie žiadosti AVS odporučené na
rokovanie Zhromaždenia 30.4.2009
Na rokovaní Zhromaždenia sa zúčastnil ako hosť tajomník AVS Ing. Alexander
Nagy. Vo svojom príhovore oboznámil prítomných zástupcov ČO ZZVH o ich záujme
vstúpiť do RHSD, ktorú doteraz tvoria zástupcovia : MŽP SR, OZDLV a ZZVH.
Majú záujem spoločne sa zúčastňovať zasadnutí RHSD. Jednou z dôležitých tém
rokovania vidí v oblasti vývoja zárobkov. Regulačný úrad rozhodol a zmrazil položky
vstupujúce do ceny vody. Jednalo sa o mzdy obslužnej činnosti, ktorá však vykonáva
dôležitú činnosť pri dodávke vody.
Uviedol,.že mzdy a odpisy, ktoré tvoria najväčšiu položku boli zmrazené a tým bolo
u nich zastavené zvyšovanie platov na rok 2009.
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Reagoval aj na poznámku o odchode AVS zo ZZVH. Uviedol, že vodárenské
spoločnosti na základe Uznesenia vlády uskutočnili transformáciu a začali fungovať na
iných princípoch ako predtým, stali sa spoločnosťami závislými na dosiahnutí zisku.
Vydávajú svoj vlastný časopis, ktorý je samonosný.
Svoje členstvo v Združení ukončili v zmysle Stanov písomným oznámením.
Na záver, po diskusii k preloženej téme Ing. Nagy súhlasil, že ak sú nejasnosti, tieto je
potrebné prerokovať a dať komplexnú informáciu členským organizáciám
a až
následne hlasovať. Uviedol, že AVS nemá záujem na dominantnom postavení v RHSD.
Požiadal prítomných zástupcov OZ DLV a predsedu ZZVH, aby boli prizvaní na
najbližšie zasadnutie RHSD.
K tejto téme sa vyjadril i predseda OZ DLV Zdenek Dluhoš a uviedol, že OZ DLV je za
prijatie AVS do RHSD.
Po prijatí AVS bude rokovanie RHSD a vytvorí sa spoločná legislatíva.
Ďalej uviedol, že aj u nich sú 2 sekcie malá a veľká voda a považuje to za výhodné a že
medzi nimi je dobrá spolupráca. Komisia vôd na úrovni RHSD bude môcť viac
zastrešovať ich požiadavky
Predseda ZZVH Ing. Munkáči oboznámil prítomných s históriou odchodu AVS od ZZVH
a poukázal na to, že po prijatí AVS do RHSD by pri rozdelení hlasov mohli vzniknúť
problémy.
Uviedol, 2 alternatívy: I. alternatíva rovnaký pomer
II alternatíva nerovnomerný 2 + 1 podľa počtu zamestnancov.
Ing. Ondrej Bursa uviedol, že či je to už nezvratné riešenie, či vodohospodári musia byť
dvaja a či budú rovnocenní.
Uviedol, že v ZZVH sú aj súkromné spoločnosti a nevidí dôvod, aby neboli spolu.
RNDr. Oľga Majerčáková vyslovila názor, či by nebolo vhodné najprv vypracovať
legislatívu oboznámiť sa s ňou a potom schvaľovať
Ing. Pavel Hucko – podporil návrh RNDr. Majerčákovej, že je nutné poznať podmienky
a potom odsúhlasiť.
JUDr. Július Cvancinger taktiež sa pripojil k názoru, že by mali byť dohodnuté
podmienky a jasné pravidlá.. K schvaľovaniu uznesenia uviedol, že ZZVH má možnosť
v zmysle článku 7 bod 9 Stanov vyvolať uznesenie per rolam, ktoré bude na
najbližšom zasadnutí Zhromaždenia zaznamenané do protokolu.
Ing. Martin Mikita taktiež vyjadril názor, že nepozná pravidlá hry. Odporučil hlasovanie
odložiť do doby, pokiaľ nebude jasné nakladanie s hlasmi a potom dať hlasovať perrollam.
Za odloženie hlasovania o predloženom bode programu až do prerokovania nejasností
hlasovali 10 zástupcovia a 1 sa zdržal hlasovania.
ad 8b/ D i s k u s i a
V diskusii vystúpili 6 prítomní a boli prednesené nasledovné príspevky:
RNDr. Oľga Majerčáková- oboznámila prítomných s písomným návrhom štatútu na
odmeňovanie najlepšej diplomovej práce v oblasti vodného hospodárstva a hydrológie.
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Oceňovanie sa bude udeľovať každoročne jednej diplomovej práci s témou pre vodné
hospodárstvo. z Katedry vodného hospodárstva a jednej z Katedry hydrotechnológie
SvF STU
Zhromaždenie návrh štatútu schválilo určilo výšku odmeny na rok 2009 vo výške
150,00 EUR pre každú ocenenú diplomovú prácu.
Ing. Pavel Hucko, CSc.- informoval prítomných o spracovanom návrhu Štatútu
redakčnej rady, ktorá bude ČO zaslaná v prílohe Protokolu k pripomienkovaniu.
Ďalej informoval prítomných o pripravovanej konferencii Sedimenty vodných tokov
a nádrží s možnosťou prihlásenia sa. Zborník ku konferencii je už v tlači.
Ing. Ingrid Kušniráková - podala informáciu o www stránke ZZVH. Uviedla, že je
spracovaný grafický návrh s menu. Adresa internetovej stránky ZZVH bude : w w w .
zzvh.sk. Požiadala prítomných o pripomienky a prípadné doplnenie. Tieto môžu
členské organizácie zaslať na adresu Ing. Kušnirákovej, resp. Ing. Richnovskej.
Ing. Viliam Višacký, CSc. - Informoval prítomných o organizovaní konferencie –
Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009, ktorá sa bude konať v máji 2009
v Častej Papierničke.
Ing. Ján Munkáči – informoval prítomných o pripravovaných Priehradných dňoch v SR
ktoré sa budú konať v dňoch 25.-27.5.2010 v Banskej Bystrici.
Ing. Mária Richnovská – požiadala prítomných o zaslanie návratky s uvedením počtov
zamestnancov organizácie pre účely vyúčtovania členského príspevku na rok 2009
ako aj o aktualizáciu identifikačných údajov o členskej organizácii.
ad 9/ Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia
Správu návrhovej komisie o priebehu konania Zhromaždenia a prijatého
uznesenia predniesol jej predseda Ing. Ondrej Bursa. Zhromaždenie Správu bez
pripomienok
zobralo
na
vedomie
a uznesenie
jednomyseľne
schválilo.
Uznesenie tvorí prílohu tohto protokolu.
ad 12/ Záver
Po vyčerpaní programu predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči zasadnutie
Zhromaždenia ukončil. Prítomným sa poďakoval za aktívnu účasť a spoluprácu.
Zapísala: Ing. Mária Richnovská

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

Overili:

Ing. Dušan Floch

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

Ing. Ingrid Kušniráková

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

Ing. Ján Munkáči

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

Schválil:
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Príloha č. 1

ZHROMAŽDENIE PREDSTAVITEĽOV ZAMESTNÁVATEĽOV VO VH,
ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2009 v SVP, š.p., OZ Ban. Bystrica,
Doškoľovacie stredisko Ružiná
na svojom zasadnutí, prijalo nasledovné uznesenie:

A) K o n š t a t u j e, že z pozvaných 20 zástupcov členských organizácií prezenčnú listinu podpísalo 11
zástupcov členských organizácií, čo predstavuje 55. %. Zhromaždenie je schopné prijať uznesenie zo
zasadnutia.
B. B e r i e na v e d o m i e:
1.

a)Ukončenie členstva vo výkonnej rade:
P.č.
Členská organizácia
Meno a priezvisko
1.

SVP š.p. OZ Bratislava

Ing. Jozefa Janovického.
riaditeľ OZ
b) Zmenu v riadení členskej organizácie:
P.č.
Členská organizácia
Meno a priezvisko
1.
HYCO, š.p., Bratislava
Ing. Tibor Danáč,
riaditeľ š.p.

Ukončenie
členstva vo VR dňa
4.12.2008
Zápis v OR
1.11.2008

2. Správu revíznej komisie za rok 2008
3. Memorandum o spolupráci medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Združením zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve, ktoré bolo podpísané v Čuňove dňa 19.3.2009.
C. S c h v a ľ u j e :
1. Program rokovania Zhromaždenia ako bol uvedený na pozvánke, doplnený o bod 8 a)
2.

a) Zloženie návrhovej komisie:

Ing. Ondrej Bursa
Ing. Boris Raksanyi
JUDr. Július Cvancinger

b) Overovateľov protokolu:

Ing. Dušan Floch
Ing. Ingrid Kušniráková

c) Zapisovateľku protokolu:

Ing.. Máriu Richnovskú

3. Správu predsedu o činnosti Združenia za obdobie apríl 2008 až marec 2009
4. Plnenie Akčného plánu a Rozpočtu ako aj výsledky hospodárenia Združenia za rok 2008, tak ako
boli uvedené v správach: ekonomického pracovníka Združenia, predsedu revíznej komisie a
premietnuté do štatistických výkazov a účtovnej závierky za rok 2008.
5. Akčný plán na rok 2009

6. Rozpočet na rok 2009
7. Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva na rok 2009 a postup
vyjednávačov združenia pri dohodovaní záväzkov
8. Kooptovaných členov do orgánov Združenia:
Výkonná rada:
P.č.
Členská organizácia
Meno a priezvisko
1.

SVP, š.p. ,OZ Bratislava

Ing. Jozef Farkaš

Kooptovanie
na 70. zasadnutí VR dňa
4.12.2008

9. Štatút pre cenu ZZVH za najlepšie diplomové práce: 1x z Katedry vodného hospodárstva a krajiny, 1 x
z Katedry hydrotechnologie SvF STU s témou zaujímavou pre vodné hospodárstvo. Výšku odmeny
pre rok 2009 vo výške 150,- EUR za každú ocenenú diplomovú prácu.
D. U k l a d á :
1. Predsedovi Výkonnej rady prerokovať na najbližšom zasadnutí Výkonnej rady diskusné príspevky
prednesené na Zhromaždení a prijať príslušné závery.
2. 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.
3. Výkonnej rade zabezpečiť uznesenie per-rollam od jednotlivých členských organizácií v súvislosti
s pristúpením Asociácie vodárenských spoločností do Rady hospodárskej a sociálnej dohody.
Návrhová komisia:
Predseda: Ing. Odrej Bursa

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

člen:

Ing. Boris Raksanyi

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

člen:

JUDr. Július Cvancinger

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

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní:
11...........zástupcovia ČO:
Hlasovali za : 11........ ..zástupcovia ČO:
Hlasovali proti: 0...........zástupcovia ČO:
Zdržali sa
: 0........ ..zástupcovia ČO:

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

Príloha č. 2
Akčný plán na rok 2009
Dátum
a miesto
konania

Organizácia,
komisia

1.

V súlade s ustanoveniami memoranda o spolupráci medzi MŽP SR a
ZZVH spolupracovať so sekciou vôd a energetických zdrojov pri
aplikácii ustanovení vodného zákona a ďalších právnych noriem
s cieľom využitia poznatkov a teoretických a praktických skúseností
ZZVH

01 -12

Komisia legislatívna

JUDr. Cvancinger

2.

V spolupráci s redakčnou radou časopisu VS vytvoriť priestor na
publikovanie názorov na riešenie konkrétnych prevádzkovotechnických a právnych problémov.

01 -12

Redakcia

Ing. Hucko

3.

Na základe predložených požiadaviek poskytovať právnu poradenskú
činnosť členským organizáciám

01 -12

Komisia legislatívna

JUDr. Cvancinger

VÚVH,
MŽP SR

Ing. Višacký

Členské organizácie

RNDr. Majerčáková

SHMÚ

Ing. Hucko

VÚVH, SVHS

Ing. Hucko

Úloha

Zodpovedá
člen komisie, VR

Rozpočet v
EUR

I. LEGISLATÍVA

II. SEMINÁRE, KONFERENCIE, ODBORNÉ ZÁJAZDY
1.

XIV. celoslovenská konferencia k Svetovému dňu vody a tlačová
konferencia

2.

Sprievodné akcie pri príležitosti Svetového dňa vody

3.

Hydrologický a meteorologický seminár pri príležitosti SDV a MSD

4.

Mikrobiologický kurz

5.

Kurz hydrometrovania

6.

Kurz vodohospodárov

7.

Kurz vzorkovania, jarný, jesenný

8.

Hydrobiologický kurz

9.

Konferencia s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a
nádrží

10.

Konferencia mladých vodohospodárov – súťaž o najlepšiu prácu

11.

Konferencia mladých hydrológov

12.

Konferencia PITNÁ VODA

13.

Konferencia s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí
a čistiarní odpadových vôd

14.

Výstava AQUA 2009

15.

41. medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

16.

Mladí vedci Slovenska – súťaž o najlepšiu prácu

17.

Konferencia – Medzinárodné geotermálne dni Slovensko 2009

18.

Vyžiadaná prednáška pre Strednú priemyselnú školu stavebnú Hurbanovo

19.

Vyžiadaná prednáška pre Gymnázium JGT B.Bystrica

03
Bratislava
03
03
Bratislava
03
Bratislava
05
Bratislava
06, 10
Bratislava
04,10
Bratislava
11
Bratislava
05
Bratislava
11
Bratislava
11
Bratislava
10
10
Podbanské
09
11
1-12
Bratislava

VÚVH, MŽP SR,
SVHS
VÚVH, MŽP SR,
SVHS
VÚVH, MŽP SR,
SVHS

Ing. Hucko
Ing. Hucko
Ing. Hucko

VÚVH, SVHS

Ing. Hucko

SVHS,VÚVH,
MŽP SR, ZZVH,
IWA, ČSAVE

Ing. Hucko

SHMÚ

RNDr. Majerčáková

SHMÚ

RNDr. Majerčáková

Hydrotechnológia

Ing.Hucko
Mgr.Šimková

VÚVH, MŽP SR,
AVS, AČE, SVHS
VÚVH, SVP, MŽP
SR
VÚVH

600 €

Ing. Hucko
Ing. Višacký
Ing. Višacký

VÚVH, SHMÚ

Ing. Hucko,
RNDr. Majerčáková

MŽP SR, MH SR,

Ing. Vivšacký

SHMÚ

RNDr. Majerčáková

SVP OZ BB

Ing. Kušniráková

01–12

RR a redakcia

Ing. Hucko

05
ČastáPapierničky
04
Hurbanovo
03
B. Bystrica

500 €

300 €

III. PUBLIKÁCIE, FILMY, ČASOPISY
1.

VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA ročník 2009,
6 dvojčísiel

2.

Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných
tokov a nádrží

05

SVHS,VÚVH

Ing. Hucko

3.

Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie
stokových sietí a čistiarní odpadových vôd
Zborník z konferencie Konferencia – Medzinárodné geotermálne dni
Slovensko 2009

10

VÚVH, SVHS

Ing. Hucko

5

VÚVH

Ing. Višacký

5.

Elektronický zborník z konferencie mladých odborníkov

11

SHMÚ

RNDr. Majerčáková

6.

Voda v Slovenskej republike - v slovenskej verzii v počte 3000 ks
a anglickej verzii 1000 ks

12

ZZVH

4.

19000 €

8 000 €

Úloha
7.

Vytvoriť a priebežne aktualizovať WWW stránku ZZVH

Dátum
a miesto
konania
01-12

Zodpovedá
Organizácia,
komisia
komisia
pre propagáciu

člen komisie, VR
Ing. Kušniráková

Rozpočet v
EUR
900 €

IV. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
1.
2.

3.

Vyhodnotiť priebeh podnikového kolektívneho vyjednávania roku 2008
Spolupracovať s odborníkmi pre kolektívne vyjednávanie členských
organizácií pri vypracovávaní kolektívnych zmlúv a ich zmenách.
Sprostredkovávať vzájomné informácie v oblasti kolektívneho
vyjednávania prostredníctvom komisie sociálnej a mzdovej
Vypracovať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2010, ktorá
bude odrážať súčasné tendencie a v súlade s obsahom so základnými
zákonmi a dôležitými predpismi

05

komisia sociálna
a mzdová

01-12

Ing. Richnovská
Ing. Richnovská„

200 €

11-12

komisia mzdová a
legislatívna

Ing. Richnovská

členské organizácie

Ing. Munkáči

800 €

VR

Ing. Munkáči

1200 €

RHSD
podľa pozvánky

Ing. Kopčová

V. ZASADNUTIA ORGÁNOV A PORADNÝCH ZLOŽIEK
1.

Zhromaždenie

04
Ružiná

2.

Výkonná rada

02,04,09,12

3.
4.

Odvetvová RHSD

Redakčná rada časopisu VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA

AP schválený na Zhromaždení dňa 30.4.2009,
Uznesenie, časť C. bod 5.

02,04,06,08,10,
12
RR

Ing. Hucko

850 €

Príloha č. 3

Rozpočet na rok 2009
Účel použitia

Rozpočet v tis. Sk

Rozpočet v tis. EUR

Z toho

Z toho

Celkom

ZZVH

Časopis VS

Celkom

ZZVH

Časopis VS

e

f

g

h

i

j

A. ZOSTATOK k 1.1.

872

872

29

29

0

B. PRÍJMY

1639

900

54

30

24

0

0

30

30

0

4

0

4

0

0

0

a

v tom:

0

1. Členské príspevky

900

2. Inzercie

130

3. Úroky

739

900
130

0

4. Dotácie a refundácie

579

579

19

0

19

5. Ostatné ( 2 % )

30

30

1

0

1

C. ZDROJE celkom

2511

1772

739

83

59

24

D. VÝDAVKY

2511

1846

665

83

59

24

1. Osobné výdavky vr. dane a odvodov

540

310

230

18

10

8

2. Schôdzková činnosť

63

50

13

3

2

1

3. Tlač a expedícia VS

362

362

13

0

13

4. Publikácie, tlač, film

522

522

17

17

0

5. Konferencie, semináre

260

260

8

8

0

6.Študijné pobyty, zájazdy

535

535

17

17

0

7. Ostatné prevádzkové výdavky

229

169

7

5

2

v tom:

Rozpočet schválený Zhromaždením, dňa 30.4.2009
Uznesenie, časť C. bod 6.

60

