
 
 
 
 

 
                                                                                                  Naša značka:    ZZ -21/11 
                                    Banská Bystrica, 25.11.2011 
 
 

P R O T O K O L 
 

zo slávnostného zasadnutia Zhromaždenia predstaviteľov 
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, ktoré sa 

konalo dňa 24.novembra 2011  
v Penzióne BOCA, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica. 

 
 

Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia zvolal  v mene  Výkonnej rady jej predseda 
Ing. Ján Munkáči. Na zasadnutie bolo pozvaných 37 účastníkov z toho 18 členských 
organizácií, 4 čestní členovia, 7 predsedov odborných komisií  a 8 hostí. 

 
Prítomní: 10 zástupcov členských  organizácií , 2 čestní členovia,  6 predsedov 
odborných komisií a  6 hostia ( SVP š.p., MŽP SR, OZDLV, AVS.). 

Zhromaždenie bolo účasťou 10 zástupcov členských organizácií  uznášania 
schopné s nadpolovičnou väčšinou  t.j.  55,55 %,  
Ospravedlnení: 8 zástupcov členských organizácií  ,   

 
P r o g r a m Zhromaždenia: 

1.   Otvorenie 
2.   Príhovor predsedu Výkonnej rady  
3.   Diskusia  
4.   Návrh uznesenia a Záver 

 
ad 1/  Otvorenie  
Rokovanie zhromaždenia otvoril a viedol predseda Výkonnej rady 

Ing. Ján Munkáči. Privítal  predstaviteľov zamestnávateľov, predsedov 
odborných komisií a ctených hostí z Ministerstva životného prostredia SR, 
Odborového zväzu DLV a Asociácie vodárenských spoločností. 
Program predložil prítomným predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči 

a zodpovedal slávnostnému charakteru Zhromaždenia. Navrhnutý program bol bez 
pripomienok všetkými prítomnými zástupcami členských organizácií  schválený. 
 
ad 1 a/   Voľba návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice,  zapisovateľa 
      Zhromaždenie  všetkými  10 prítomnými zástupcami ČO, bez pripomienok schválilo: 
P. č. Názov Funkcia Meno a priezvisko 
b) Návrhovú komisiu predseda Ing. Juraj Brťko 
  člen Ing. Pavel Hucko  
  člen RNDr. Oľga Majerčáková 
c) Overovateľov zápisnice  Ing. Ladislav Bariak   
   Ing. Ingrid Kušniráková       
d) Určilo zapisovateľa  Ing. Mária Richnovská 

 



ad 2/  Slávnostný príhovor k 20. výročiu ZZVH  
 

Slávnostný  príhovor predniesol predseda  Výkonnej rady Ing. Ján Munkáči.  
V príhovore zhodnotil  činnosť Združenia  od vzniku  v roku 1991 až po súčasnosť.  
Slávnostný príhovor tvorí prílohu č. 2. tohto protokolu.  
 
 
ad 3/  Diskusia 

V diskusii boli prednesené nasledovné príspevky: 
 
Zdenek Dlugoš – predseda OZ DLV  sa poďakoval za pozvanie a vyslovil potešenie 
z toho, že ZZVH dobre vykonáva svoju činnosť. Tiež sa poďakoval za korektný priebeh 
a ústretovosť  v procese kolektívneho vyjednávania pri príprave KZVS. Poďakoval sa 
hlavne predsedovi ZZVH Ing. Munkáčimu za jeho aktívny prístup a odovzdal mu 
ďakovný list OZ DLV so želaním, aby takýto korektný vzťah  zostal aj do budúcna, veď „ 
dobrá vôľa, veľa zdolá.  
 
Ing. Ján Munkáči – predseda VR sa taktiež poďakoval za ocenenie a dodal, že rozumná 
miera pri rokovaniach  na oboch stranách je dôležitá, aby vznikol výsledok – platná 
KZVS.  
 
Ing. Jozef Tarič  -  predseda Správnej rady AVS – poprial ZZVH veľa úspechov a 
ponúkol spoluprácu pri riešení spoločných problémov a  rozvrhnúť ju do konkrétnej 
podoby.  Uviedol, že ako nový predseda má záujem naštartovať nové formy fungovania 
AVS.   Vodné hospodárstvo je len jedno  a stále je to o vode.  Poprial Združeniu všetko 
dobré a vyjadril svoju vôľu, aby bola spolupráca medzi ZZVH a AVS.  
 
Ing. Ján Munkáči – privítal  ponuku AVS na spoluprácu, veď obom by malo ísť o to, aby 
spoločne fungovali. 
 
Ing. Dušan Čerešňák – generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR sa tiež pripojil 
k blahoželaniu jubilantovi a poďakoval sa za spoluprácu pri tvorbe koncepčných 
materiálov.  Ocenil nový  postoj AVS, ktorý je dôležitý pri tvorbe našej legislatívy. 
Uviedol, že 20 výročie ZZVH bude ako prelomové na vytvorenie podmienok spolupráce. 
Združeniu ešte raz poprial veľa úspechov.     
 
Ing. Juraj Brtko. CSc. – generálny riaditeľ VÚVH  sa tiež poďakoval predsedovi ZZVH 
za morálnu aj finančnú ústretovosť a odovzdal mu  ocenenie za spoluprácu. 
 
Ing. Daniel Kvocera -  generálny riaditeľ SVP š.p. sa tiež poďakoval predsedovi, ale aj 
ostatným  za dobrú spoluprácu. Do ďalších rokov  poprial všetko dobré.    
 
 
ad 4/  Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia 

 
Správu návrhovej komisie o priebehu konania Zhromaždenia a prijaté uznesenie 

predniesol jej  predseda Ing. Juraj Brtko, CSc.   
Zhromaždenie Správu bez pripomienok zobralo na vedomie a uznesenie 

jednomyseľne schválilo.  Uznesenie tvorí prílohu č. 1  tohto protokolu. 
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ad 5/  Záver 
 

Po vyčerpaní programu predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči slávnostné 
zasadnutie Zhromaždenia ukončil. Prítomným sa poďakoval za aktívnu účasť 
a spoluprácu a prítomných pozval na neformálnu časť Zhromaždenia. 
 

 
Zapísal: Ing. Mária Richnovská                       ............................................... 
  
Overili: 
 
Ing. Ladislav Bariak                                            ................................................ 
 
Ing. Ingrid Kušniráková                                       ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:    Ing. Ján Munkáči                                .............................................. 
 
 
 
Prílohy:  
1) Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia 
2) Príhovor predsedu VR 

 



Príloha č. 1. k Protokolu 
 

SLÁVNOSTNÉ ZHROMAŽDENIE PREDSTAVITEĽOV 
ZAMESTNÁVATEĽOV  

VO VODNOM HOSPODÁRSTVE  NA SLOVENSKU 
ktoré sa konalo, dňa 24. novembra  2011 
pri príležitosti 20. výročia založenia ZZVH 

v zariadení Penzión BOCA, Dolná 52,  974 01 Banská Bystrica  
prijalo na svojom zasadnutí, nasledovné  u z n e s e n i e  

 
A) K o n š t a t u j e,  že z pozvaných 18 zástupcov členských organizácií prezenčnú 

listinu podpísalo 10 zástupcov členských organizácií, čo predstavuje 55,55. %.  
a slávnostné Zhromaždenie je schopné prijať uznesenie zo zasadnutia.  

 
B) B e r i e  na  v e d o m i e: 
 
1. Príhovor predsedu Výkonnej rady  k 20. výročiu založenia ZZVH 
2. Diskusné príspevky prítomných 
 
C)  S c h v a ľ u j e : 
 
1. Program rokovania Zhromaždenia  
 
2. a) Zloženie návrhovej komisie: predseda –  Ing. Juraj Brtko,CSc. 

člen  - Ing. Pavel Hucko  
člen  - RNDr. Oľga Majerčáková 

   b) Overovateľov protokolu a uzn.:              - Ing. Ladislav Bariak 
              - Ing. Ingrid Kušniráková  

  
 c) Zapisovateľku protokolu:               - Ing. Mária Richnovská 
 

 
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.  
 
Návrhová komisia:  
predseda Ing. Juraj Brtko, CSc.                                  ........................................................ 
 
člen Ing. Pavel Hucko, CSc.                                       ......................................................... 
 
člen RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.                          ......................................................... 
 
Hlasovanie za uznesenie:  
Prítomní:          10 zástupcovia ČO: Ing. Ján Munkáči, Ing. Juraj Brtko, CSc., Ing. Ladislav Bariak, Ing.Vladimír 

Molčan, RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.,  Ing. Ladislav Gáll,  Ing. Peter Gemeran, Ing. Ondrej Bursa,  
Ing. Martin Mikita, Ing. Gabriel Tuhý,  

Hlasovali za   : 10  
Hlasovali proti:   0 
Zdržali sa        :  0 
 

.............................................................                        
Ing. Ján Munkáči 

predseda Výkonnej rady 



Príloha č. 2 k Protokolu 

 

Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia ! 

 

Dovoľte mi privítať Vás na dnešnom slávnostnom Zhromaždení, 

ktoré bolo zvolané pri príležitosti 20. výročia v z n i k u ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO 

VODNOM HOSPODÁRSTVE NA  SLOVENSKU.  

Vítam všetkých aktívnych členov nášho Združenia, čestných členov, predsedov odborných 

komisií.  Osobitne vítam ctených hostí z MŽP SR, OZ DLV, AVS, AČE. 

V tomto mojom príhovore  by som sa Vašim dovolením, pokúsil  zhrnúť činnosť Združenia 

od jeho vzniku ako informáciu hlavne pre nových zástupcov členských organizácií až po 

súčasnosť. 

 

I. História: 

Pri pohľade na 20. ročnú činnosť Združenia sa nedajú nespomenúť skutočnosti, ktoré viedli 

k samotnému vzniku združenia a následne k jej dvadsať ročnému  fungovaniu. 

 

Po roku 1989 došlo v každej oblasti k podstatným zmenám. Nebolo tomu inak ani 

v hospodárskom živote, kedy sa práva a nároky zamestnancov a zamestnávateľov začali 

uplatňovať prostredníctvom kolektívnych zmlúv, ktoré boli výsledkom tripartitných rokovaní. Táto 

situácia vyžadovala ustanovenie jedného reprezentanta za zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve na Slovensku. 

Samotný akt vzniku začal pozvánkou námestníka ministra lesného a vodného 

hospodárstva Ing. Augustína Jambora, CSc., ktorý pozval riaditeľov organizácií vodného 

hospodárstva na Ustanovujúce zasadnutie Združenia, ktoré sa konalo dňa 9.12.1991 v zasadačke 

Západoslovenských vodární a kanalizácií v Bratislave za účasti 17 zástupcov organizácií štátnych 

podnikov podliehajúcich MLVH SR a 2 súkromných spoločností, námestníka ministra MLVH SR 

a predsedu odborového zväzu DREVO-LESY-VODA.  

Zakladajúcimi členmi Združenia sa stali: Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona, 

Povodie Bodrogu a hornádu, ZsVaK, StTVaK, VVaK, VaK Bratislava, Vodohospodárska výstavba, 

HYCO, VÚVH, Geohyco, Hydrocoop, Hydrounion, Elhyco, Aquaceco, Vodné zdroje, Hydrocontakt 

Košice. 

Na rokovaní sa prerokovali a schválili Stanovy a zvolili sa orgány ZZVH: 7 členná Výkonná 

rada (predseda Ing. Sokáč, Ing. Podkonický, Ing. Binder, Ing. Banas, Ing.Miklas, Ing. Hlolčík)  a 3 

členná revízna komisia (Ing. Mazáč, Ing. Durčanský, Ing. Straka) .  

Za prvého predsedu Výkonnej rady Združenia bol navrhnutý a zvolený Ing. Dezider Sokáč. 



Už v priebehu prvého stretnutia sa ukázalo, že činnosť združenia nezostane len pri 

kolektívnom vyjednávaní.  

Prítomní  zástupcovia štátnych podnikov podali návrhy smerujúce k profilovaniu Združenia 

a vyslovili potrebu, aby  Združenie: 

 obhajovalo a presadzovalo oprávnené požiadavky svojich členov  

 uplatňovalo názory a odborné stanoviská k rozhodujúcim zámerom vodného hospodárstva 

 spolupracovalo s orgánmi štátnej správy vo VH v záujme zlepšovania podmienok pre 

profesnú činnosť 

 zúčastňovalo sa na legislatívnych úpravách zákonov a vyhlášok v oblasti VH. 

Ďalej bolo potrebné nájsť vhodnú formu a spôsob, ako tieto snahy realizovať. Výkonná rada 

( VR) preto už 3. marca 1992 urobila prvé kroky – a vypracovala plán činnosti Združenia, ktorý bol 

rozdelený do 4 odborných komisií, ktoré mali svojou náplňou obsiahnuť predpokladaný záujem. 

Boli to nasledovné komisie: 

 legislatívna, pod vedením nebohého Ing. Nahálku 

 ekonomická, pod vedením pána Ing. Borušoviča 

 rozvoj vodného hospodárstava, pod vedením Doc.Ing.Bindera Dr.h.c. 

 sociálna, pod vedením pána Ing. Podkonického. 

 

Združenie bolo zaevidované na Ministerstve vnútra SR ako právnická osoba v zmysle 

zákona č. 83/90 Zb. v znení zákona č. 300/90 Zb. o združovaní občanov dňa 20. 12. 1991, IČO 

30841721. 

Prvé zasadnutie zhromaždenia Združenia, sa uskutočnilo 4.6.1992 vo výchovno - 

vzdelávacom zariadení Povodia Váhu, š.p. v Bobrovníku, kde vytvorilo podmienky a spresnilo 

program a ciele pre odborné komisie.  

ZZVH po svojom vzniku a zaregistrovaní zahájilo rokovanie so Svazom zaměstnávatelů ve  

vodním hosporářství ČR s ktorým nádejná spolupráca postupne slabla a po vzniku SR prestala.  

Začali sa aj rokovania o podmienkach vstupu do Únie zamestnávateľských zväzov SR. 

Vstup do únie bol motivovaný najmä tým, že sme chceli mať prístup k návrhom zákonov, hlavne 

s vodohospodárskou problematikou a formou stanovísk a pripomienok sa snažiť ich vylepšovať 

v profesnom záujme. 

V období ďalších rokov Združenie vykonávalo činnosť vyplývajúcu z úloh stanovených 

a dohodnutých na Výkonných radách a Zhromaždeniach. 

Pri desiatom výročí vzniku ZZVH na Slovensku sa konštatovalo, že základňu tvorí 30 

členských organizácií, ktoré zamestnávali takmer 15 500 zamestnancov. 

Z hľadiska členskej základne bol rok 2004 mimoriadne dramatický a plný prekvapení. 

Členskú základňu ZZVH opustili zástupcovia vodárenských spoločností a vytvorili si vlastnú 

Asociáciu vodárenských spoločností, týmto došlo k podstatnému poklesu našej členskej základne. 

 



Napriek uvedenej skutočnosti ZZVH aj dnes existuje a naďalej vykazuje svoju činnosť.  

So vzniknutou organizáciou vodárenských spoločností sme nadviazali komunikáciu a 

spoluprácu, ktorá sa dotýka hlavne spoločných aktivít, napríklad pri organizovaní Svetového dňa 

vody, AQUA.  Zástupcovia  AVS a ZZVH spolupracujú pri spracovavaní  novej národnej sústave 

povolaní. Navzájom sa pozývame na výročné zasadnutia svojich orgánov. 

Toľko k histórii vzniku ZZVH na Slovensku. 

 

II. Súčasnosť 

Tak ako celá naša spoločnosť aj Združenie za uplynulých dvadsať rokov existencie prešlo 

určitým vývojom. V priebehu rokov došlo a naďalej dochádza k zmenám, či už v členskej základni, 

alebo v personálnom  obsadení orgánov ZZVH, základných legislatívnych dokumentoch, ktorými 

sa činnosť Združenia riadi. 

Združenie zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom 9 člennej Výkonnej rady v zložení: 

predseda -Ing. Ján Munkáči, podpredseda - Ing. Juraj Brtko, podpredseda- Ing. Ladislav Bariak 

a členovia: Ing.Ladislav Gáll, Ing. Peter Gemeran, RNDr. Pavol Nejedlík, CSc, JUDr. Vladimír 

Zachar, Ing. Vladimír Molčan, Ing.Ladislav Slebodník  a existujúcich  odborných komisií :  

RR – predseda  Ing. Gabriel Tuhý, LK – predseda JUDr.Július Cvancinger, K T I a P- predseda 

Ing. Ingrid Kušniráková, KVT- predseda RNDr. Oľga Majerčáková, CSc,  K pre spoluprácu a styk 

so zahraničím - Ing. Viliam Višacký  CSc, KMaS- predseda-Ing. Mária Richnovská, RR- predseda - 

Ing. Pavel Hucko, CSc.  

Vnútorná činnosť  Združenia  sa riadi internými predpismi, ktorých základ tvoria:  

1. Stanovy Združenia, ktoré boli naposledy zmenené a schválené na zasadnutí 

Zhromaždenia, dňa 21.4.2006 na Ružinej. Zmena Stanov bola vzatá na vedomie MV SR, 

dňa 26.6.2006  pod číslom VVS/1-2200/90-111-3. 

2. Rokovací poriadok Zhromaždenia schválený Zhromaždením dňa 27.4.2007 Uzn. p. č. 9. 

 

Medzi ďalšie interné dokumenty patria: 

1. Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi MŽP SR a ZZVH  podpísané 23.6.2006 

v Banskej Štiavnici 

2. Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi AVS a ZZVH v oblasti starostlivosti o ŽP so 

zameraním na VH podpísané 19.3.2009  Čunove.  

3. Dohoda o ustanovení tripartitného orgánu vo VH uzatvorená  medzi:  MŽP SR, OZ DLV 

a ZZVH , podpísaná 10.12.2007 v Bratislave. (v súčasnosti sa pripravuje nová Dohoda) 

4. Štatút súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu DP v oblasti VH a hydrologie, schválený 

Zhromaždením dňa 30.4.2009,Uzn.časť C bod 9 

5. Štatút konferencie mladých vodohospodárov, schválený Zhromaždením dňa 30.4.2010 

Uzn. časť C bod 12 

 



6. Štatút časopisu  „Vodohospodársky spravodajca“, schválený  VR dňa  

11.12.2009 čl. II.bod 4) 

7. Akčný plán na príslušný rok schválený Zhromaždením 

8. Rozpočet na príslušný rok schválený Zhromaždením  

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – uzatvorená medzi ZZVH a OZDLV na príslušný rok 

schválená Zhromaždením 

 

Pri príprave a spracovávaní príslušných legislatívnych dokumentov, návrhov uznesení  a ďalších  

legislatívnych otázok .je úzka spolupráca s predsedom legislatívnej komisie JUDr. Cvancingerom. 

Predseda legislatívnej komisie bol VR schválený za  zástupcu ZZVH v Sektorovej rade pre 

vodu, odpad a životné prostredie  v projekte Národná sústava povolaní. 

 

Členská základňa 

Združenie začínalo svoju činnosť  s 19  členskými organizáciami.  

V priebehu 20 rokov došlo k zmenám v členskej základni, či už  z dôvodu zrušenia firmy, zlúčenia 

s inou firmou, alebo zmenou zamerania firmy a následne vystúpením zo Združenia.  

Vzhľadom na turbulenciu v politickom spektre po parlamentných voľbách, došlo v členských 

organizáciách ZZVH k viacerým personálnym zmenám. Noví zástupcovia boli kooptovaní na 

zasadnutiach Výkonnej rady a následne boli v zmysle Stanov schválení Zhromaždením. 

  V súčasnej dobe členskú základňu tvorí 18 členských organizácií, ktoré zamestnávajú cca 

4800 zamestnancov. Sú to: SVP š.p. PR Banská Štiavnica, SVP š.p. OZ Bratislava, OZ B. 

Bystrica, OZ Piešťany, OZ Košice, PTVS a.s. Poprad, SHMU Bratislava, VÚVH Bratislava, VV 

Bratislava, Hydrocoop s. r.o. Hydroprojekt Košice Bursa s.r.o. B. Bystrica, GEOtest s.r.o.Bratislava, 

Bratislava, Hydroteam s.r.o. Bratislava, Hydrotech.a.s. Vinosady, Ingeo-Envilab s.r.o. Žilina, 

Inprokon s.r.o. Bratislava, Regotrans-Rittmeyer  s.r.o. Bratislava.   

Všetky členské organizácie sú riadnymi členmi s hlasom rozhodujúcim. 

Uvedomujúc si nevyčísliteľný prínos niektorých zakladajúcich členov, resp. dlhoročných 

funkcionárov, Zhromaždenie zvolilo za svojich čestných členov : Ing. Dezidera Sokáča,  Ing. 

Ladislava Podkonického a Ing. Kamila Kartáča, Ing. Juliusa Hétharšiho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdelávanie a propagácia  

Vzdelávanie a propagácia patria stále medzi základné ciele ZZVH. Realizujeme ich rôznymi 

formami: konferenciami, seminármi, kurzami, súťažami, vedením WWW stránky ZZVH a 

vydávaním časopisu. 

Podujatia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne ZZVH sú  organizované ZZVH, alebo 

členskými organizáciami. ZZVH sa podieľa na ich organizovaní, pri ich financovaní alebo ako 

mediálny partner. 

 

1) Za veľký prínos ZZVH považujeme skutočnosť, že sa dodnes podarilo zachovať vydávanie 

časopisu VODOHOSPODÁRSKEHO SPRAVODAJCU ako dvojmesačníka na dobrej kvalitatívnej 

aj kvantitatívnej úrovni. Vydávanie časopisu je súčasťou výchovy a vzdelávania a oboznamovania 

sa s činnosťou vo vodnom hospodárstve  a predstavuje verejnoprospešnú činnosť 

Za roky svojho trvania sa časopis stal dobrým pomocníkom nielen pre odborníkov z odvetvia 

vodného hospodárstva, ale aj pre širokú verejnosť.  

S ohľadom na účel časopisu - šíriť aktuálne a  nové poznatky a skúsenosti z oblasti vodného 

hospodárstva, dodávame časopis nielen členským a profesijným organizáciám, ale aj ústredným 

orgánom štátnej správy, zdravotníctvu, krajským a obvodným úradom životného prostredia, 

školám, knižniciam, výskumným ústavom a iným inštitúciám a fyzickým osobám v SR a ČR. 

Štandardný náklad je v súčasnosti 1100 kusov a periodicita šesť dvojčísiel za rok, rozsah 

štandardného čísla cca 42 strán.  

Podľa potreby a možnosti sa štandardný náklad a rozsah upravuje a okrem vlastných 

stránok časopisu počíta sa aj s vydávaním doplnkových materiálov a príloh ako sú schválené 

zákony, technické normy, reklamy a iné dôležité dokumenty vo vodnom hospodárstve.  

Prípravu, výrobu a expedíciu časopisu zabezpečuje zodpovedná redaktorka Mgr. Tatiana 

Šimková a 20 členná  redakčná rada s jej predsedom Ing. Pavlom Huckom, CSc..  

Časopis sa poskytuje zdarma, a bez prispenia  iných zdrojov odčerpáva viac ako polovicu 

celkových príjmov ZZVH. 

Ešte v roku 2010 sme sa prostredníctvom komisie pre styk a spoluprácu so zahraničím, 

predsedom ktorej je Ing. Višacký,CSc.  začali zaoberať s možnosťou spolupráce  s krajinami V4. 

Všetky krajiny V4 majú svoj vlastný odborný časopis do ktorého prispievajú odborníci danej krajiny 

s cieľom podeliť sa o svoje skúsenosti, analýzy a výsledky, zistené súvislosti, príčiny a následky 

alebo roztriedenie informácií. Aj napriek podobnej histórii krajín, podobných klimatických 

a geologických či hydrologických podmienok, podobnej kultúre a vzdelaniu a určite podobných 

problémov v súvislosti s riešením udalostí vo vodnom hospodárstve existuje len veľmi malá 

výmena informácií medzi týmito krajinami. Príčinou je odlišnosť jazykov, samozrejme okrem 

češtiny a slovenčiny.  

 



Začali sme projekt na prípravu strategického programu Medzinárodného Višegradského 

fondu v rámci ktorého by bolo možné zabezpečiť preklad vybraných článkov pre uverejnenie 

v odbornom časopise danej krajiny.    

Program by trval 3 roky, v priebehu ktorých by bolo možné realizovať preklady odborných 

článkov. Redakcia časopisu v každej krajine vyberie v priebehu roka 3 články, ktoré odporučí na 

preloženie do jazykov ostatných krajín V4. Preložené články by boli poskytnuté redakciám na 

zverejnenie.  

Každá redakcia teda v priebehu roka získala preklad 9 odborných článkov krajín V4. V prípade, že 

do projektu vstúpi aj Ukrajina by to bolo 12 odborných článkov.  

Takáto výmena informácií cez  odborné články by bola kľúčovou reakciou na rôzne úlohy a určite 

by uľahčila prístup k záverom odborníkov z iných regiónov, ktorí podobnú úlohu už riešili.  

 

2) Ďalšou aktivitou v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorú Združenie každoročne v zmysle 

schválených Štatútov uskutočňuje a finančne prispieva sú súťaže:   

Ide o konferenciu mladých vodohospodárov spojenú so súťažou o 3 najlepšie odborné práce . 

Táto súťaž v tomto roku sa uskutočňuje už  po 10 krát. Zúčastňujú sa jej súťažiaci nielen zo SR, 

ale aj ČR. Organizačne akciu zabezpečuje SHMU v súčinnosti s našou  komisiou vedecko-

technickou, ktorej predsedkyňou je RNDr. Majerčáková a komisiou pre propagáciu T a I  

s predsedkyňou Ing. Kušnirákovou.    

Z komentárov a hodnotení je zrejmé, že je nutné venovať pozornosť výchove mladých. Treba si 

len priať, aby sa takéto aktivity naďalej rozširovali a zhodnocovali, aby sa aj u občanov vytváral 

kladný vzťah k vode a jej ochrane už od mladého veku. 

 

Na základe dobrých skúseností s gesciou súťažných konferencií mladých vodohospodárov sa 

ZZVH  rozhodlo  od roku 2009 o c e ň o v a ť aj najlepšie diplomové práce z oblasti vodného 

hospodárstva.  Súťaž sa vyhlásuje  každoročne pod názvom: „Súťaž o cenu ZZVH za najlepšiu 

diplomovú prácu v roku... Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí končia inžinierske štúdium  

SvF STU na: 1) Katedre vodného hospodárstva krajiny a 2) Katedre hydrotechniky. Organizačne 

akciu zabezpečuje komisia vedecko-technická, ktorej predsedkyňou je RNDr. Majerčáková 

a komisia pre propagáciu T a I  s predsedkyňou Ing. Kušnirákovou.    

Medzi  každoročne opakujúce sa aktivity patria predovšetkým: 

Sprievodné akcie pri príležitosti SDV 

Medzinárodná konferencia Pitná voda, VS ako mediálny partner 

Kurzy vodohospodárov,vzorkovanie mikrobiologický, hydrometrovania, hydrobiologický 

Konferencie s medzinárodnou účasťou ( Sedimentdy VT a VN, Manažment povodí a povodňových 

rizík ap.)  

 

 



Aktivity Združenia v oblasti vzdelávania sú finančne náročné a prevažne sú financované  

Združením z vlastných prostriedkov.  V predchádzajúcich rokoch sme boli schopní vydávať 

časopis len so značnou finančnou podporou MŽP SR. V rokoch  2008, 2009 a 2010 na základe 

rozhodnutia ministra životného prostredia SR, nám bola poskytnutá podpora formou dotácie 

z Evironmentálneho fondu, na zhotovenie a expedíciu VS , čo bolo výraznou pomocou pre naše 

Združenie. 

  

Kolektívne vyjednávanie 

Kolektívne vyjednávanie  je hodnotené ako  jedna z najdôležitejších, pritom aj náročných 

úloh v náplni Združenia. V procese uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vystupuje 

Združenie prostredníctvom  určených vyjednávačov, ktorí v medziach mandátu schváleného 

orgánmi  Združenia dohadujú nároky s partnerom.  

Od samého začiatku boli  a sú vzťahy medzi odborármi zastúpenými Odborovým zväzom drevo – 

lesy – voda a Združením veľmi korektné, ale zároveň veľmi náročné. Vyplýva to z toho, že každý 

má iné poslanie. Na jednej strane zamestnávatelia musia pozerať na stránku racionalizácie 

vodohospodárskych procesov v nepriaznivom  ekonomickom prostredí, kým úlohou  odborov je 

predovšetkým presadzovať záujmy zamestnancov najmä v mzdovej oblasti, ale aj v sfére 

sociálneho zabezpečenia. 

Vyššia kolektívna zmluva sa vzťahuje na štyri právne subjekty. Okrem nich dve členské 

organizácie ( SHMÚ a VÚVH) majú platné podnikové KZ uzatvorené na základe Kolektívnej 

dohody vo verejnej službe. Kolektívne vyjednávanie na rok 2011 prebiehalo s  predsedom OZ DLV 

pánom Zdenkom Dlugošom bezkonfliktne v spoločnej zhode v dohodovaných oblastiach. Vyššia 

kolektívna zmluva na rok 2011 ako podklad pre uzatvorenie podnikových KZ bola zaregistrovaná 

a uložená na MPSVaR SR. 

Dňa 26.10.2011 sme začali kolektívne vyjednávanie o KZVS 2012. 

 

Financovanie 

 ZZVH sa riadi Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Účtuje v okruhu jednoduchého 

účtovníctva formou ručného spracovania so súčinnosťou  ostatných pomocných evidencií : knihy 

faktúr, záväzkov a pohľadávok., pokladničnej knihy, inventúrnych súpisov majetku. 

K  zabezpečeniu bezhotovostného styku má ZZVH zriadené účty vo VÚB a.s. pobočka B. Bystrica: 

 a) bežný účet 58032312/0200  b) fondový účet 1773894151/0200 

Základným riadiacim dokumentom v oblasti financovania je rozpočet na príslušný rok, 

schválený Zhromaždením. Skladá sa z príjmovej časti a z časti výdavkovej 

 

 



I. Príjmy ZZVH VS Spolu 
1. PS 52  52 
2. Členské príspevky 32  32 
3. Inzercie  3 3 
4. Dotácie 0  0 
5. Ostatné 2 %  1 1 
6. SF 1  1 

  Spolu 33 4 37 
  Celkom PS + P  85 4 89 

II. Výdavky ZZVH VS Spolu 
1. Osobné výdavky 11 9 20 
2. Schôdzková činnosť 9 1 10 
3. Tlač a expedícia VS  12 12 
4. Publikácie, tlač, film 16  16 
5. Konferencie, semináre 8  8 

6. Štúdijné pobyty, odborné exkurzie 15  15 
7. Prevádzkové výdavky 5 2 7 
8. Tvorba SF 1  1 
  Spolu  65 24 89 

  Zostatok k 31.12   0 
  Celkom  V + KS 65 24 89 

 

Základná časť príjmov Združenia je z členských príspevkov a len v nemalej miere z iných zdrojov, 

napríklad dotácie z EF, 2% z DPFO a z inzercií v časopis VS. 

V štruktúre výdavkov dominujú výdavky na vzdelávanie a propagáciu. Ide o výdavky na vydávanie 

časopisu, ako aj odmeny v súťažiach,odborné konferencie ap. 

Bežné prevádzkové náklady sú nižšie z toho dôvodu, že okrem dobrovoľnej činnosti odborníkov 

z členských organizácií pracujúcich pre Združenie, podstatnú časť prevádzkových nákladov 

znášajú 2 členské organizácie v ktorých sídlia sekretariát ZZVH ako aj redakcia časopisu 

Vodohospodársky spravodajca ( SVP š.p., OZ Banská Bystrica a VÚVH ) .  

 

 Vážené dámy, vážení páni, 

 dovoľte mi záverom môjho vystúpenia poďakovať sa za spoluprácu a podporu v našej 

činnosti za uplynulé 20 ročné obdobie. Osobitné poďakovanie patrí všetkým zakladajúcim členom 

ZZVH, členom tak bývalej, ako aj súčasnej Výkonnej rady, členom revíznej komisie, tajomníkom, 

predsedom odborných komisií a neposlednom rade predsedovi a členom redakčnej rady časopisu 

VS za odvedenú prácu. 

Ďakujem všetkým inštitúciám, ktoré prispeli nášmu Združeniu materiálnou, alebo inou 

podporou. Poďakovanie patrí aj Ministerstvu ŽP SR za poskytnutie finančných prostriedkov formou 

dotácie z EF na aktivity, bez ktorých by nemohli byť mnohé z našich úloh uskutočnené. 

 



 

Úplne na záver mi dovoľte, aby som jubilantovi a teda nám všetkým zablahoželal 

a poďakoval za doterajšiu úspešnú činnosť a zaprial do budúcich desaťročí veľa úspechov, čo 

najmenej problémov a čo najviac tak veľmi potrebných zanietených ľudí pre prácu.  

Do nastávajúceho obdobia, Vám všetkým prajem, dobrého zdravia a veľa pracovných 

a osobných úspechov. 

Ďakujem za pozornosť. 

Predseda VR – Ing. Ján Munkáči 



 
 
 
 
 

 
Naša značka:    ZZ -11/11 

        Banská Bystrica, 18.5.2011 
 

                             P R O T O K O L 
zo zasadnutia Zhromaždenia predstaviteľov zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve na Slovensku, ktoré sa konalo dňa 13.mája 2011 v Slovenskom 
vodohospodárskom podniku, š.p., OZ Banská Bystrica, DS Ružiná 
 

 
Riadne zasadnutie Zhromaždenia zvolal  v mene  Výkonnej rady jej predseda 

Ing. Ján Munkáči. Na zasadnutie bolo pozvaných 30 účastníkov z toho 18 členských 
organizácií, 7 predsedov odborných komisií  a 3 hostia. 

 
Prítomní: 13 zástupcov členských  organizácií podľa prezenčnej listiny z toho 3 
písomné poverenia zastupovaním. Prezenčná listina je súčasťou tohto protokolu.  
Zhromaždenie bolo účasťou 13 zástupcov členských organizácií  uznášania schopné 
s nadpolovičnou väčšinou  t.j.  72,22 %.  6 predsedov odborných komisií a  2 hostia. 
 
Ospravedlnení: 5 zástupcov členských organizácií,   

 
P r o g r a m Zhromaždenia: 

1.   Otvorenie 
2.   Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie,  

schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.   Správa o činnosti ZZVH za apríl 2010 – marec 2011 
4.   Plnenie akčného plánu a rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2010 
5.   Správa revíznej komisie 
6.   Schválenie kooptovaných členov do Výkonnej rady  
7.   Schválenie:    a) akčného plánu na rok 2011  

b) rozpočtu na rok 2011 
8.   Voľby predsedu a členov revíznej komisie  
9.   Diskusia  
10.   Správa mandátovej a volebnej komisie 
11.   Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia 
12.   Záver 

 
Účastníci zasadnutia obdržali: 

 Správu o činnosti a hospodárení za rok 2010 
 Prehľad o plnení rozpočtu za rok  2010 
 Správu revíznej komisie 
 Návrh akčného plánu na rok 2011 
 Návrh rozpočtu na rok 2011 
 Prehľad o členských organizáciách 
 Kandidátka na voľby do orgánov ZZVH 
 Návratka 
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ad 1/  Otvorenie  
 

Rokovanie zhromaždenia otvoril a viedol predseda Výkonnej rady 
Ing. Munkáči. Privítal  predstaviteľov zamestnávateľov, predsedov odborných komisií 
a ctených hostí  z Odborového zväzu DLV a Asociácie vodárenských spoločností. 

V úvode rokovania predseda Výkonnej rady prečítal pozdravný list predsedu 
AVS.     

 Návrh programu Zhromaždenia predložil prítomným predseda Výkonnej rady 
Ing. Munkáči. Navrhnutý program bol bez pripomienok všetkými 13 prítomnými 
zástupcami členských organizácií  schválený. 
 
ad 2/   Voľba mandátovej a volebnej komisie, návrhovej komisie, overovateľov  

zápisnice,  zapisovateľa 
ad 2a/ Zhromaždenie  všetkými  13 prítomnými zástupcami ČO, bez pripomienok 
schválilo: 
P. č. Názov Funkcia Meno a priezvisko 
a) Spoločnú mandátovú  a volebnú komisiu predseda Ing. Peter Gemeran 
  člen Ing. Ondrej Bursa 
  člen JUDr. Július Cvancinger 
b) Návrhovú komisiu predseda Ing. Pavel Hucko 
  člen Ing.  Vladimír Molčan 
  člen RNDr. Oľga Majerčáková 
c) Overovateľov zápisnice  Ing. Ladislav Bariak   
   Ing. Ingrid Kušniráková       
d) Určilo zapisovateľa  Ing. Mária Richnovská 

 
2b/  O kontrole zápisnice a plnení prijatých uznesení zo Zhromaždenia, ktoré sa konalo 
dňa 30.4.2010 v DS Ružiná  podala informáciu Ing. Richnovská. Prijaté uznesenia boli 
splnené až na  bod 6. časti D.  kde bolo uložené predsedovi Výkonnej rady  do 3 
mesiacov po fúzii Ministerstiev  aktualizovať Memorandum o spolupráci s príslušným 
ministerstvom  a iniciovať zasadnutie  RHSD. Nová dohoda o ustanovení tripartitného 
orgánu je zaslaná na pripomienkovanie  na MŽP SR. 
 
 
ad 3/  Správa o činnosti združenia za apríl 2010 – marec 2011 

Správu o činnosti združenia predniesol predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči. Správa 

bola súčasťou súborného materiálu na rokovanie Zhromaždenia.  Správa o činnosti 

bola Ing. Huckom doplnená v časti vzdelávacia činnosť o text: 

 ●Konferencia Hydrochémia 2010 - Konferencia svojim 39. pokračovaním nadviazala na 

tradíciu založenú našimi predchodcami pred 45 rokmi. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor 

pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti analytiky vôd a hydrochémie doma a v 

zahraničí a pre odborné diskusie účastníkov konferencie. 

Odborne sa svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili autori zo Slovenska, Čiech, 

Juhoafrickej republiky a z Nemecka. Žiaľ hospodárska kríza z roku 2009 pokračovala aj 

v roku 2010, čo sa odrazilo na počte účastníkov zo Slovenska, ale aj z Čiech. 

 Ďalšie doplnenia ani pripomienky už neboli a Správa bola všetkými 13 
prítomnými zástupcami ČO schválená. 
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 .  
 
ad 4/  Plnenie Akčného plánu  a rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2010 
 
4a)  Plnenie Akčného plánu za rok 2010   
 
 O splnení jednotlivých  bodov Akčného plánu  informovala Ing. Richnovská.   
Akčný plán za rok 2010 v priebehu roka nebol upravovaný.   
 Z úloh roku 2010 sa pre malý záujem neuskutočnili 2 kurzy č. 6 vodohospodárov 
a č. 7 vzorkovania, ktoré boli plánované v októbri  
 
  3 úlohy z AP 2010 neboli ukončené, trvajú a z tohto dôvodu  boli prevzaté do  AP 
2011.   
Sú to úlohy:   v časti I.  Legislatíva, bod 1.  – spolupráca s MŽP SR pri aplikácii 
ustanovení  vodného zákona a ďalších právnych noriem... a  
v časti III. Publikácie, filmy, časopisy – bod 6. Voda v SR.  K  plneniu tejto úlohy podal 
prítomným informáciu Ing. Višacký.  
 časti V. Zasadnutia orgánov a poradných zložiek,- bod 3. – odvetvová RHSD.  
K  plneniu tejto úlohy podal informáciu Ing. Munkáči, ktorý uviedol, že bol spracovaný 
návrh novej dohody o ustanovení tripartitného orgánu, ktorý  OZ DLV predložil MŽP SR. 
 
 
4b/  Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2010  
 
 O priebehu financovania za rok 2009  informovala Ing. Richnovská.  V oblasti 
financovania sme sa v roku 2010 riadili rozpočtom schváleným na Zhromaždení, dňa 
30.4.2010, Uzn. časť C. bod. 7.  
 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ako aj prehľad o plnení rozpočtu v roku 
2010 bol súčasťou pracovných materiálov spracovaných pre rokovanie Zhromaždenia. 
 V roku 2010 sa príjmová časť rozpočtu splnila 101,48 %, čo vo finančnom 
vyjadrení predstavovalo plnenie 56 827,29 € + PS z r. 2009 vo výške 42 552,58 €, 
celkom zdroje  predstavovali sumu  99 379,87 €.   Z 19 členských organizácií 
uhradilo členské príspevky 16 vo výške 31912,70 € ,  a 1 v roku 2011, 2 nezaplatili.  
 Za reklamu uverejnenú v časopise VS boli prijaté úhrady celkom vo výške 
2 471,40 €. V príjmovej časti sa  aj v tomto roku objavila príjmová položka 2 % z dane 
z príjmov FO. Od príslušných DÚ sme prijali  príjmy vo výške 706,86 €. 
Ďalšia položka v príjmovej časti – nerozpočtovaná boli bankové úroky z BÚ  vo výške 
36,33 €. 
   Výdavky boli oproti rozpočtu čerpané na 60,20 % vo výške 
48157,99 €. Z celkových  výdavkoch predstavovali  výdavky ZZVH 28861,22 € a na 
časopis Vodohospodársky spravodajca  1-12/2010 sumu  19 296,77€.  
Medzi ďalšie podstatné výdavky patrili osobné výdaje (mzdy sekretariátu, odmeny pre 
redakciu , grafičky a DVP, odvody do fondov, dane) vo výške 18 086,01€. Oproti 
rozpočtu boli čerpané nižšie o 1913,99 €.  Výdavky na schôdzkovú činnosť boli čerpané 
nižšie oproti rozpočtu  o 1262,92 €. Výdavky na tlač a expedíciu boli čerpané nižšie 
o 676,18 €.  Položka  publikácie, tlač sa v roku 2010 čerpala na zakúpenie publikácie  
Priehradné staviteľstvo na Slovensku vo výške 1150,00 €, vydanie publikácie Voda 
v SR sa neuskutočnila. Výdavky na konferencie a semináre boli vyššie  o 4534,57 
z dôvodu, že sme finančne  zabezpečovali  SDV ( 3687,05 € z toho AVS 1500,00€)   
a AQUA 2010 vo výške 8188,29€ (refundácie boli od MŽP SR 1500,00€, SVP š.p. 
2500,00€, VV 2500,00 €, SHMU 850,00€,   . Položka študijné pobyty a zájazdy  boli 
čerpané nižšie o 13 tis.€, VUVH 850,00 €). Prevádzkové výdavky boli čerpané nižšie 
oproti rozpočtu o 4 tis.  
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 K 31.12.2010 sme evidovali 3 neuhradené pohľadávky,  žiaden  nesplnený 
záväzok z nezaplatených faktúr.   
 Povinnosti vyplývajúce zo zákonov z oblasti účtovníctva a štatistiky boli za ZZVH 
splnené, výkazy boli odoslané na príslušné orgány. Vo finančnom hospodárení sme 
v roku 2010 zaznamenali  priaznivú situáciu a to hlavne z dôvodu  splnenia si povinnosti  
zaplatenia členského príspevku, rozhodnutia ministra ŽP o pridelení dotácie na 
vydávanie a expedíciu časopisu a prijatia 2 % z dane z príjmov. 
So zostatkom finančných prostriedkov na účtoch a v pokladniach, bolo možné bez  
ťažkostí začať nový kalendárny rok 2011. 

Zhromaždenie Informácie o plnení AP a  Rozpočtu za rok 2010 zobralo na 
vedomie.   
 
 
ad 5/  Správa revíznej komisie  
 

Správu revíznej komisie predniesol za predsedu člen revíznej komisie 
Ing. Ondrej Bursa. Správa obsahovala informáciu o hospodárení ZZVH za rok 2010 a  
bola súčasťou materiálov na rokovanie. 

Revízna komisia odporučila Zhromaždeniu výsledky hospodárenia za rok 2010 
schváliť a Výkonnej rade vysloviť absolutórium.  

Zhromaždenie zobralo na vedomie Správu revíznej komisie a na základe jej 
odporúčania jednomyseľne schválilo účtovnú závierku a výsledok hospodárenia za rok 
2010.   

 
 

ad 6/ Schválenie kooptovaných členov do Výkonnej rady,  zmena v riadení ČO,  
 
6A/ Schválenie kooptovaných členov VR 
 
 I. Vzhľadom k uskutočneným personálnym zmenám a v zmysle Čl. 8. ods. 3. 
Stanov Združenia boli na 77. zasadnutí Výkonnej rady, dňa  7.10.2010 v VÚVH 
Bratislava kooptovaní noví členovia Výkonnej rady a to v členských organizáciách“ 
 
1a) Ukončené členstvo vo Výkonnej rade: 

P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko 
Ukončenie 

členstva vo VR 
dňa 

1. Vodohospodárska výstavba 
š.p. Bratislava 

Ing. Marian  Hvizdoš, GR 7.10.2010 

2. Slovenský 
hydrometeorologický ústava 
Bratislava 

RNDr. Anton Drábik 7.10.2010 

3. SVP, š.p. PR  Banská 
Štiavnica 

Ing. Štefan Borušovič 7.10.2010 

4. Výskumný ústav VH 
Bratislava 

Ing. Ľubica Kopčová 7.10.2010 

 
5. 

Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p. OZ Bratislava 

Ing. Vladimír Soták  7.10.2010 

6. 
 

Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p. OZ Košice 

Ing. Ján Tkáč 7.10.2010 
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1b) Kooptovanie nástupcov do Výkonnej rady:  

P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko 
Kooptovanie 
na VR  dňa 

1. Vodohospodárska výstavba 
š.p. Bratislava 

Ing. Ladislav Gáll, GR 7.10.2010 

2. Slovenský 
hydrometeorologický ústava 
Bratislava 

RNDr. Vladimír Rak, GR 7.10.2010 

3. SVP, š.p. PR  Banská 
Štiavnica 
 

Ing. Daniel Kvocera, 
GR 

7.10.2010 

4. 
 

Výskumný ústav VH 
Bratislava 

Ing. Juraj Brtko, 
CSc,GR 

7.10.2010 

5. 
 

Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p. OZ Bratislava 

Ing. Vladimír Struhár 
ROZ 

7.10.2010 

6. 
 

Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p. OZ Košice 

Ing. Vladimír Molčan 
ROZ 

7.10.2010 

 
2)  Voľba nového podpredsedu:   
Na 76. zasadnutí VR, dňa  boli dňa 30.4.2010 zvolení 2 podpredsedovia : 
1. Výskumný ústav VH 

Bratislava 
Ing. Ľubica Kopčová 30.4.2010 

2. SVP š.p., OZ Piešťany  Ing. Boris Raksányi 30.4.2010 
 
Na základe personálnych zmien na funkcii GR VÚVH z funkcie GR bola  

 odvolaná Ing. Ľubica Kopčová  
V zmysle Čl. 8. ods.7. Stanov, VR na svojom 77. zasadnutí zvolila nového podpredsedu  
1. Výskumný ústav VH 

Bratislava 
Ing. Juraj Brtko, CSc. 30.4.2010 

 
 
II. Vzhľadom k uskutočneným personálnym zmenám a v zmysle Čl. 8. ods. 3. Stanov 
Združenia boli na 78. zasadnutí Výkonnej rady, dňa  15.12.10.2010 v zariadení 
Penzion u Srnčíka  Bratislava kooptovaní noví členovia Výkonnej rady a to v členských 
organizáciách“ 
 
1a) Ukončené členstvo vo Výkonnej rade: 

P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko 
Ukončenie členstva 

vo VR dňa 
1. SVP š.p. OZ Piešťany Ing. Boris Raksányi 15.12.2010 
2. SVP š.p. OZ Banská Bystrica Ing. Ján Munkáči zmena – prechod na 

PR BŠ 15.12.2010 
3. SVP, š.p. PR  Banská 

Štiavnica 
Ing. Daniel Kvocera 15.12.2010 osobne 

poveril zastupovaním 
PR  Ing. Munkáčiho 

   
1b) Kooptovanie nástupcu do Výkonnej rady:  

P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko 
Kooptovanie 
na VR  dňa 

1. SVP š.p. OZ Piešťany JUDr. Vladimír Zvara 15.12.2010 
2. SVP š.p. OZ Banská Bystrica Ing.  Ladislav Bariak 15.12.2010 
3. SVP, š.p.PR Banská Štiavnica Ing.  Ján Munkáči 15.12.2010 
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2)  Voľba nového podpredsedu:   
Na 76. zasadnutí VR, dňa  boli dňa 30.4.2010 zvolení 2 podpredsedovia : 
1. Výskumný ústav VH 

Bratislava 
Ing. Ľubica Kopčová 30.4.2010 

2. SVP š.p., OZ Piešťany  Ing. Boris Raksányi 30.4.2010 
 
Na základe personálnych zmien na funkcii  riaditeľa SVP š.p. OZ Piešťany bol  

 odvolaný  Ing. Boris Raksányi 
V zmysle Čl. 8. ods.7. Stanov, VR na svojom 78. zasadnutí zvolila nového podpredsedu  
1. SVP š.p., OZ Banská Bystrica Ing. Ladislav Bariak 15.12.2010 

 
B/  Zmena  v členských organizáciách: SVP š.p., OZ Piešťany  
 Na základe oznámenia konateľa spoločnosti ELHYCO Bratislava č.1104/Th zo dňa 
14.3.2011 bolo ukončené členstvo v ZZVH: 

 P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko 
Ukončenie  
členstva 

1. ELHYCO,spol. s.r.o.,  
Bratislava 

Ing. Vojtech Tóth 1.1.2011 

 
Kooptovanie nových členov VR bolo všetkými prítomnými schválené bez pripomienok. 
Voľby nových podpredsedov  ako aj ukončenie členstva v ZZVH zobrali prítomní na 
vedomie 
 
 
ad 7/  Schválenie Akčného plánu na rok 2011 a Rozpočtu na rok  2011 
 
 Návrh a zdôvodnenie Akčného plánu a  Rozpočtu na rok 2011 predniesla 
Ing. Richnovská.  
 Návrhy oboch dokumentov boli  predmetom rokovania  na zasadnutí Výkonnej 
rady, dňa 12.5.2010. Návrhy boli  prerokované a v zmysle pripomienok členov Výkonnej 
rady boli  doplnené a upravené. 

Oba predkladané dokumenty boli  upravené, doplnené o pripomienky a takto boli 
predložené Zhromaždeniu. 

 
Zhromaždenie návrh  Akčného plánu a rozpočtu na rok 2011 po úprave  

jednomyseľne schválilo.  
Akčný plán a Rozpočet na rok 2010 tvoria prílohu č. 2 a 3 tohto Protokolu. 

 
 
ad 8/ Voľby do orgánu ZZVH – revíznej komisie 
 
Z dôvodu personálnej zmeny a odchodu do dôchodku predsedu revíznej komisie 
k 1.5.2011 bolo potrebné vykonať voľby do RK.   
 

Z poverenia spoločnej mandátovej a volebnej komisie  voľby do orgánov ZZVH  
revíznej komisie, viedol a riadil jej predseda - Ing. Peter Gemeran.  

 
V zmysle Čl.10 ods. 3 Stanov a Rokovacieho poriadku Zhromaždenia, predniesol 

návrh na konania volieb a spôsob hlasovania.  
Zhromaždením bol jednomyseľne prijaté vykonanie volieb - verejné a  spôsob 

hlasovania a an blok. 
 
 Ing. Peter Gemeran konštatoval, že z pozvaných 18 členov ZZVH bolo na 
Zhromaždení prítomných  13 zástupcov členských organizácií, čím bola splnená 
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podmienka pre konanie volieb uvedená v Čl. 10 ods. 1 Stanov – účasť nadpolovičnej 
väčšiny členov.   
 
 
 
 
Predseda VR navrhol kandidátov do revíznej komisie ZZVH a Zhromaždením boli  
v počte 12 za,   1 sa zdržal hlasovania ,   zvolení  takto: 
P.č. Funkcia Meno a priezvisko Organizácia 

1. predseda Ing. Gabriel Tuhý Regotranst – Rittmeyer spol.s r.o. BA   
2. člen Ing. Ondrej Bursa Bursa s.r.o. BB 
3. člen Ing. Henrich Kopál SVP. š.p. OZ Piešťany 

  
Mandátová a volebná komisia skonštatovala, že voľby do orgánu ZZVH na obdobie  od 
13.5.2010 do 1.5.2012 sa uskutočnili  v zmysle Stanov ZZVH a potvrdila ich platnosť:  
 
 
ad 9/  Diskusia 
 
V diskusii boli prednesené nasledovné príspevky: 
 
Zdenek Dlugoš – predseda OZ DLV  sa poďakoval za pozvanie a vyslovil potešenie 
z toho, že ZZVH dobre vykonáva svoju činnosť. Tiež sa poďakoval za korektný priebeh 
a ústretovosť  v procese kolektívneho vyjednávania pri príprave KZVS 2011.  
Vyslovil ponuku spoluprácu pri príprave odborných konferencií.  Ďalej ponúkol možnosť 
získania finančného príspevku na časopis, za možnosť publikovania ich článkov 
v časopise.  
 
 
Ing. Ján Munkáči – predseda VR sa taktiež poďakoval za ponuku na financovanie 
časopisu a uviedol, že nič nebráni tomu, aby zaslali články OZ DLV redakcii, tak aby 
boli v súlade s podmienkami  nášho časopisu. 
K problematike podnikovej KZ  uviedol, že do 30.6.2011 má platnosť Dodatok č. 3. čo 
nie je v rozpore z KZVS 2011 a pri príprave novej PKZ sa čakalo na novelu Zákonníka 
práce.   
 
 
Ing. Mária Richnovská –  požiadala prítomných o zaslanie  návratky s uvedením počtov 
zamestnancov  organizácie pre účely  vyúčtovania členského príspevku na rok 2011 
ako aj o aktualizáciu identifikačných údajov o členskej organizácii.   
 
 
ad 10/  Správa mandátovej a volebnej komisie 
  

Správu mandátovej a volebnej komisie o priebehu konania a výsledkoch volieb 
do orgánov Združenia predniesol jej  predseda Ing. Peter Gemeran.  Zhromaždenie 
Správu bez pripomienok, zobralo na vedomie a výsledky volieb  schválilo.   
 
 
ad 11/  Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia 
 

Správu návrhovej komisie o priebehu konania Zhromaždenia a prijaté uznesenie 
predniesol jej  predseda Ing. Pavel Hucko.   
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Zhromaždenie Správu bez pripomienok zobralo na vedomie a uznesenie 
jednomyseľne schválilo.  Uznesenie tvorí prílohu č. 1  tohto protokolu. 
 
 
 
ad 12/  Záver 
 

Po vyčerpaní programu predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči zasadnutie 
Zhromaždenia ukončil. Prítomným sa poďakoval za aktívnu účasť a spoluprácu. 
 

 
Zapísal: Ing. Mária Richnovská                       ............................................... 
  
Overili: 
 
Ing. Ladislav Bariak                                            ................................................ 
 
Ing. Ingrid Kušniráková                                       ............................................... 
 
 
 
Schválil:    Ing. Ján Munkáči                                .............................................. 
 
 
 
Prílohy:  
1) Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia 
3) Akčný plán na rok 2011 
4) Rozpočet na rok 2011 

 



ZHROMAŽDENIE PREDSTAVITEĽOV ZAMESTNÁVATEĽOV 
VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU 

ktoré sa konalo, dňa 13. mája 2011 
v SLOVENSKOM VODOHOSPODÁRSKOM PODNIKU, š.p., OZ  Banská Bystrica 

Doškoľovacie stredisko Ružiná 
 

prijalo na svojom zasadnutí, nasledovné uznesenie: 
 
A) K o n š t a t u j e,  že z pozvaných 18 zástupcov členských organizácií prezenčnú 

listinu podpísalo 13 zástupcov členských organizácií, čo predstavuje 72,22. %.  a 
Zhromaždenie je schopné prijať uznesenie zo zasadnutia.  

 
B) B e r i e  na  v e d o m i e: 
 
1a) Ukončenie členstva vo Výkonnej rade na základe personálnych zmien v ČO: 
P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko Ukončenie členstva vo 

VR dňa 
1. Vodohospodárska výstavba š.p. 

Bratislava 
Ing. Marian  Hvizdoš, GR 7.10.2010 

2. Slovenský hydrometeorologický 
ústava Bratislava 

RNDr. Anton Drábik 7.10.2010 

3. SVP, š.p. PR  Banská Štiavnica Ing. Štefan Borušovič 7.10.2010 

4. Výskumný ústav VH Bratislava Ing. Ľubica Kopčová 7.10.2010 
 
5. 

Slovenský vodohospodársky podnik 
š.p. OZ Bratislava 

Ing. Vladimír Soták  7.10.2010 

6. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik 
š.p. OZ Košice 

Ing. Ján Tkáč 7.10.2010 

7. SVP š.p. OZ Piešťany Ing. Boris Raksányi 15.12.2010 
8. SVP š.p. OZ Banská Bystrica Ing. Ján Munkáči zmena – prechod na PR 

BŠ 15.12.2010 
9. SVP, š.p. PR  Banská Štiavnica Ing. Daniel Kvocera 15.12.2010 osobne 

poveril zastupovaním  PR  
Ing. Munkáčiho 

10. Slovenský hydrometeorologický 
ústava Bratislava 

RNDr. Vladimír Rak 12.5.2011 

11. Slovenský vodohospodársky podnik 
š.p. OZ Bratislava 

Ing. Vladimír Struhár 12.5.2011 

 
2a)  Voľby nových podpredsedov z dôvodu personálnych zmien v ČO: 
  2aa)  Na 77. zasadnutí V zmysle Čl. 8. ods.7. Stanov, VR zvolila nového podpredsedu  
1. Výskumný ústav VH Bratislava Ing. Juraj Brtko, CSc. 7.10.2010 

  2ab) Na 78. zasadnutí V zmysle Čl. 8. ods.7. Stanov, VR zvolila nového podpredsedu 
1. SVP š.p., OZ Banská Bystrica Ing. Ladislav Bariak 15.12.2010 

 

3)  Ukončenie  členstva v ZZVH  - Na základe oznámenia konateľa  spoločnosti ELHYCO 
Bratislava č.1104/Th zo dňa 14.3.2011  
P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko Ukončenie  členstva
1. ELHYCO, spol. s.r.o.,  

Bratislava 
       Ing. Vojtech Tóth 1.1.2011 



2. Správu revíznej komisie za rok 2010 
 
3. Správu mandátovej a volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do orgánu 

ZZVH-  revíznej komisie  
 
C)  S c h v a ľ u j e : 
 
1. Program rokovania Zhromaždenia ako bol uvedený na pozvánke 
 
2. a) Zloženie návrhovej komisie: predseda – Ing. Pavel Hucko, CSc. 
                                                            člen           - RNDr. Oľga Majerčáková 
        člen           - Ing. Vladimír Molčan 
   b) Overovateľov protokolu a uzn.:              - Ing. Ladislav Bariak 

              - Ing. Ingrid Kušniráková  
 c) Zapisovateľku protokolu:               - Ing. Mária Richnovská 
 

3. Zloženie mandátovej a volebnej komisie:   
predseda     - Ing. Peter Gemeran 
člen             - Ing. Ondrej Bursa 
člen             - JUDr. Július Cvncinger 

  
4. Správu  predsedu o činnosti Združenia za obdobie apríl 2010 až marec 2011 
 
5. Plnenie rozpočtu a Výsledky hospodárenia Združenia za rok 2010, tak ako boli uvedené 

v správach: ekonomického pracovníka Združenia, predsedu revíznej komisie a 
premietnuté do štatistických výkazov a  účtovnej závierky za rok 2010 

 
6. Akčný plán na rok 2011 
 
7. Rozpočet na rok 2011   
 
8. Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva na rok 2011 a 

postup vyjednávačov združenia pri dohodovaní záväzkov 
 
9. Kooptovaných členov do Výkonnej rady:  

P.č. Členská organizácia Meno a priezvisko Kooptovanie
na VR  dňa 

1. Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava Ing. Ladislav Gáll,  7.10.2010 

2. Slovenský hydrometeorologický ústava 
Bratislava 

RNDr. Vladimír Rak,  7.10.2010 

3. SVP, š.p. PR  Banská Štiavnica Ing. Daniel Kvocera,  7.10.2010 
4. Výskumný ústav VH Bratislava Ing. Juraj Brtko, CSc, 7.10.2010 
5. 

 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 
OZ Bratislava 

Ing. Vladimír Struhár  7.10.2010 

6. 
 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 
OZ Košice 

Ing. Vladimír Molčan  7.10.2010 

7. SVP š.p. OZ Piešťany JUDr. Vladimír Zachar 15.12.2010 
8. SVP š.p. OZ Banská Bystrica Ing.     Ladislav Bariak 15.12.2010 
9. SVP, š.p. PR  Banská Štiavnica Ign.    Ján Munkáči 15.12.2010 
10. Slovenský hydrometeorologický ústava 

Bratislava 
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. 12.05.2011 

10 Priebeh konania a výsledky volieb do orgánov ZZVH-  revíznej komisie, na obdobie dvoch 
rokov 2011- 2012:   



Revízna komisia: 
P.č. Funkcia Meno a priezvisko Organizácia 

1. predseda Ing. Gabriel Tuhý Regotrans – Rittmayer BA 
2. člen Ing. Ondrej Bursa Bursa s r.o. BB 
3. člen Ing. Henrich Kopál SVP š.p., OZ Piešťany 

 

11) Výšku odmeny pre rok 2011 vo výške  150,00 EUR za každú ocenenú diplomovú 
prácu v zmysle Štatútu pre cenu ZZVH za najlepšie diplomové práce:  
1x z Katedry vodného hospodárstva a krajiny,  
1x z Katedry hydrotechniky SvF STU  
 s témou  zaujímavou pre vodné hospodárstvo. 

  
12)  Štatút  súťažnej  konferencie mladých vodohospodárov.  Výšku odmeny pre rok  

2011 vo výške 100,00.EUR/1,  za 3 najlepšie súťažné príspevky.  
 
13) Výšku odmeny pre rok 2011 vo výške 2000,00 EUR  pre redakčnú radu v zmysle 

Štatútu  časopisu Vodohospodársky Spravodajca  čl.1. Druhá hlava. 
 
 
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.  
 
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. 

 
4. Tajomníkovi ZZVH oznámiť zmeny vo Výkonnej rade na MV SR a súčinnostným 

orgánom  
 
 
Návrhová komisia:  
 
predseda      Ing. Pavel Hucko, CSc.                    .......................................................... 
 
člen              RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.       ..........................................................  
 
člen              Ing. Vladimír Molčan                          ........................................................ 
 
 
Hlasovanie za uznesenie:  
Prítomní:          13  zástupcovia ČO: Ing. Ján Munkáči,   vz. Ing. Juraj Brtko, CSc., Ing. Ladislav Bariak, 

 Ing. Pavel Virág., Ing.Vladimír Molčan,  vz. RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.,  Ing. Ladislav Gáll, 
 Ing. Peter Gemeran, Ing. Ondrej Bursa,  Ing. Martin Mikita, Ing. Jozef Palčák ,  Ing.Mikuláš   
Váry, Ing. Gabriel Tuhý,  

Hlasovali za   : 13   
Hlasovali proti:   0 
Zdržali sa        :  0 

.............................................................                            
Ing. Ján Munkáči 

      predseda Výkonnej rady 
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Príloha č. 2 k protokolu zo Zhromaždenia 

 
Akčný plán  na rok  2011 

    

Zodpovedá 
Úloha 

Dátum 
a miesto 
konania Organizácia, komisia člen komisie, VR 

Rozpočet 
v EUR 

I. LEGISLATÍVA     

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 prevádzkovo-technických 
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 
 

II. SEMINÁRE, KONFERENCIE, ODBORNÉ ZÁJAZDY     

1.  XV. celoslovenská  konferencia k Svetovému dňu vody a tlačová konferencia
03 

Žilina 
MŽP SR , ZZVH Ing. Višacký  

2.  Sprievodné akcie pri  príležitosti Svetového dňa vody 03 Členské organizácie RNDr. Majerčáková  

3.  Hydrologický a meteorologický seminár pri príležitosti  SDV a MSD 
03 

Bratislava 
SHMÚ 
VÚVH 

RNDr. Majerčáková  

4.  Mikrobiologický kurz 
03 

Bratislava 
VÚVH, SVHS Ing. Hucko  

5.  Kurz hydrometrovania 
05 

Bratislava 
VÚVH, MŽP SR, 
SVHS 

Ing. Hucko  

6.  Kurz vodohospodárov 
10 

Bratislava 
VÚVH, MŽP SR, 
SVHS 

Ing. Hucko  

7.  Kurz vzorkovania, jarný, jesenný 
04,10 

Bratislava 
VÚVH, MŽP SR, 
SVHS 

Ing. Hucko  

8.  Kurz hydrobiologický 03 VÚVH Ing. Hucko  

9.  

Súťaž o 2  najlepšie diplomové práce 

-  Katedra vodného hospodárstva krajiny 

Katedra hydrotechniky 

06 
STU 
ZZVH 

RNDr. Majerčáková  

10.  Konferencia  VODA PRE HOSPDÁRSKY ROZVOJ PRE ŽP 09 VÚVH, SVP, Ing. Višacký  

11.  Konferencia PITNÁ VODA - VS mediálny partner 10 Hydrotechnológia 
Ing.Hucko 
Mgr.Šimková 

 

12.  
Konferencia mladých vodohospodárov  10 ročník – súťaž o 3  najlepšie 
príspevky konferencie 

11 
Bratislava 

SHMÚ RNDr. Majerčáková  

13.  Konferencia mladých hydrológov 
11 

Bratislava 
SHMÚ RNDr. Majerčáková  

14.  Konferencia - Mladí vedci Slovenska – aktívna účasť 
03, 05 

Bratislava VÚVH, SHMÚ 
Ing. Hucko, 
RNDr. Majerčáková  

15.  Vyžiadaná prednášky  
 
 

 RNDr. Majerčáková  

16.  Odborno - štúdijná cesta 09 SPV, ZZVH 
Ing. Bednárová, 
Ing. Munkáči 

 

17.  
Konferencia s medzinárodnou účasťou „Sedimenty vodných tokov a nádrží“ 
 

05 
Bratislava 

SVHS, VÚVH, ZZVH, 
MŽP SR ZSVTS, 
SNK IWA, CSAVE, 

Ing. Hucko  

18.  
Konferencia s medzinárodnou účasťou:“ Povodne a manažment 
povodňových rizík 2011 

12 
VÚVH, 
ZZVH,STU,MŽP 

Ing. Višacký  

19.  Odborný seminár implementácia RSV 05,06 
SVP, š.p. OZ BB, 
SAŽP, ŠOP BB 

Ing. Kusniráková  

III. PUBLIKÁCIE, FILMY, ČASOPISY     

1.  VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA rok 2011, 6 dvojčísiel 01–12 RR a redakcia Ing. Hucko  

2.  Zborníky  z konferencií a seminárov       

3.  Elektronický zborník z konferencie mladých odborníkov 11 SHMÚ RNDr. Majerčáková  

4.  
Voda v Slovenskej republike -  v slovensko-anglická  verzia – z dôvodu 
zmeny legislatívy  bola presunutá na rok 2011 

12 ZZVH Ing. Višacký 
 

5.  Priebežne aktualizovať WWW stránku ZZVH 01-12 
Komisia pre 
propagáciu 

Ing. Kušniráková 
 

6.  WWW stránka pre vodohospodárske časopisy krajín V 4   12 VUVH Ing. Višacký  

IV. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE     

1. Vyhodnotiť  priebeh podnikového kolektívneho vyjednávania roku 2011 04 
komisia sociálna  
a mzdová 

Ing. Richnovská  

2. 

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 

01-12 ČO Ing. Richnovská„  

3. 
Spolupracovať s OZ DLV pri vypracovaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 
na rok 2012, ktorá bude odrážať súčasné tendencie a v súlade s obsahom 
so základnými zákonmi a dôležitými predpismi 

11-12 
komisia mzdová a 
legislatívna 

Ing. Richnovská 
 

V. ZASADNUTIA ORGÁNOV A PORADNÝCH ZLOŽIEK     

1. Zhromaždenie 04 členské organizácie Ing. Munkáči  

2. Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia založenia ZZVH 12 ČO Ing. Munkáči  

3. Výkonná rada 04 ,05,10,12 VR Ing. Munkáči  

4. Odvetvová RHSD  
RHSD 
podľa pozvánky 

Ing. Munkáči 
Ing. Brtko, 
Ing.Bariak 

 

5. Redakčná rada časopisu VODOHOSPODÁRSKY SPRAVODAJCA 
02,04,06,08, 

10,12 
RR Ing. Hucko 

 

 
AP schválený  na Zhromaždení dňa 13.05.2011., Uznesenie,  časť C bod  6 



Celkom ZZVH Časopis VS
a a b c

A. ZOSTATOK k 1.1. 52 52 0

B. PRÍJMY 37 33 4

    v tom: 0
1. Členské príspevky 32 32 0
2. Inzercie 3 0 3
3. Úroky 0 0 0
4. Dotácie a refundácie 0 0
5. Ostatné ( 2 % ) 1 0 1
6 Sociálny fond 1 1
C. ZDROJE  celkom 89 85 4

D. VÝDAVKY celkom 89 65 24

E.  Výdavky 89 65 24
1. Osobné výdavky vr. dane a 
 odvodov

20 11 9

2. Schôdzková činnosť 10 9 1
3. Tlač a expedícia VS 12 0 12
4. Publikácie, tlač, film 16 16 0
5. Konferencie, semináre 8 8 0
6.Študijné pobyty, zájazdy 15 15 0
7. Ostatné prevádzkové výdavky 7 5 2

SF 1 1

AP schválený  na Zhromaždení dňa 13.05.2011, Uznesenie,  časť C bod  7

 " R o z p o č e t   na rok  2011 "

Príloha č. 3 k protokolu zo Zhromaždenia

Rozpočet  2011 
v tis. EUR

Z toho 

Účel použitia



Skladá sa z dvoch častí:            - príjmovej 

I. Príjmy ZZVH  tvoria nasledovné položky: Rozpočet
v tis. €

A. 52
P 68798,29
V 59460,38

P 3500
4168,61

P 72298,29
V 63628,99

B. Vlastné príjmy predstavujú príjmy , 

Počet ČO/ p 
osôb

Výška 
členského

a) 8/129 1327,7568

b) 10/4675 31036,39

32364,1468

32

3

C.

1

1

89

PS 722,11

1)z členských príspevkov, ktorých výška bola schválená na Zhromaždení  30.4.2008 Uzn. III/7.  vo výške  

Členská organizácia Výška členského

PS 
42552,58

c)  S p o l u      

s počtom  zamestnancov do 25 osôb 165,9696 EUR/ 
organizácia

Komentár     rozpočtu  ZZVH na rok 2011

                                     - výdavkovej 

 PS - po schválení účtovnej závierky za rok 2009 bude zostatok finančných prostriedkov  vo výške  51221,88 
EUR zaokrúhlene 52 tis. EUR,  zapracovaný do rozpočtu 2011. 
a) bankové účty spolu  PS 41830,47 KS 

51168,38
KS 

53,50
b)  pokladne spolu

● z úrokov z bankových účtov, tieto sa nerozpočtujú V predchádzajúcom roku sme získali na úrokoch 36,33 EUR.

● z dotácie z EF - V predchádzajúcom roku sme rozhodnutím ministra ŽP číslo 72964/I-43/10 získali dotáciu vo 
výške 12000,00 EUR  na zhotovenie časopisu VS z ktorej bolo vyčerpané 12000,00 EUR.. Pre rok 2011 sme znovu 
požiadali o poskytnutie dotácie a do rozpočtu sme  zapracovali  19204,00 EUR. 

● z 2% podielu zaplatenej dane z príjmu sme v predcházajúcich rokoch získali v roku 2006=35 321 Sk, v roku 
2007= 30 967,- Sk,  v roku 2008 18 918,- Sk, v roku 2009 to bolo 227,83 EUR v roku 2010 706,86.  Tieto prostriedky 
boli použité  na vzdelávanie vodohospodárov formou časopisu VS. Pre rok 2011 sme naplánovali  1 tis. v novej mene

●Sociálny fond  tvorený z hrubej mzdy zamestnanca vo výške 0,06 %

2)  inzercia v časopise Vodohospodársky spravodajca

Výkonná rada svojim Uzn. číslo II/5 zo dňa 4. decembra 2008 schválila nový cenník za inzerciu v časopise VS v 
novej mene. V roku 2008 sme zaznamenali 13 inzercií vo vývške 109454,78 z toho 6 inzercií  si objednala  naša ČO  
Regotrans- Rittmeyer, za čo im  vyslovujem poďakovanie. Jedna platby  bola z roku 2007 vo výške 12000.  Získanie 
finančných prostriedkov z inzercie je v zmysle zákona o dani z príjmov č. 585/2003 predmetom dane, ale združenie 
je zároveň oslobodené do výšky príjmu 300 000 tis. Sk a nič nám nebráni zvýšiť tieto príjmy aspoň do výšky 300 tis.

V rozpočte na rok 2011 je  návrh vo výške 3 000,00 EUR čo predstavuje 

Ostatné príjmy predstavujú príjmy:

KS 
51221,88

s počtom zamestnancov  od 26 osôb 6,6388 EUR/  za 
zamestnanca

Spolu príjmy:  PS z roku 2010= 52 + P v  2011=37 =89 tis. v  EUR 

Spolu

vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu predpokladáme zníženie stavov zamestnancov a tým aj zníženie  
členského, z toho dôvodu sme ponížili  rozpočet na 32 tis. EUR v novej mene

Z dôvodu vyhotovenia faktúr za členský príspevok 2011 sa obraciam na Vás so žiadosťou o vrátenie návratky s 
identifikačnými údajmy  organizácie a počtami zamestnancov pre rok 2011

Zákon 431/2002  § 9 ods. 2 písm. c) Obč. združenia,  P= 200 000,00 EUR.



Rozpočet
1. ● Osobné výdavky vrátane dane a odvodov do fondov v tis. €

Tieto výdavky sa dotýkyjú  a) 1 zamestnanca ZZVH  zákl. plat 700,00x12 8400
odvody ZP ZĽ 80,00x12 960
odvod SP ZĽ 126,30x12 1515,6

10875,6 11
b) 1 vedúca redaktorka zákl. plat 564,30x6 3385,8

odvody ZP 0
odvod SP 5,90*6 35,4

3421,2 4
c) odmena RR zákl. plat 2000 2000

odvody ZP 0
odvod SP 11

2011 2
d) honoráre zákl. plat 3000 3000

odvody ZP
odvod SP

3000 3
Spolu 19307,8 20 20

2. ●Výdavky na schôdzkovú činnosť
a) Zhromaždenie  1 x ročne  cca 35 osôb 800 1
b) Slávnostné Zhromaždenie  1 pri príležitosti 20. výročia založenia ZZVH 7000 7
c) Zasadnutia Výkonnej rady  5 x cca 16 osôb 1200 1
d) Zdasadnutia redakčnej rady 6 x ročne cca 20 osôb 500 0,5
e) Zasadnutia odborných komisií 4 x ročne cca 20 osôb 500 0,5

10000 10 10

3. ●Výdavky na tlač a expedíciu časopisu VS 6 x dvojčíslie 

8900 9

2100 2

1000 1

12000 12 12

4. ●Výdavky na tlač publikácií, filmy

16000 16

16000 16 16

5. ●Výdavky na konferencie a semináre

a) Konferencia k SDV
b) Konferencia mladých vodohospodárov spojená so súťažov MVH 600 0,6

100 0,1
c) Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu 300 0,3
c) Dalšie konferencie, zborníky z konferencií 7200 7,2

8200 8,2 8

6. ●Výdavky na štúdijné pobyty a odborné  tématické exkurzie
15000 15

15000 15 15

PZ, DPČ

Spolu

II. Výdavky našej organizácie sa skladajú z nasledovných položiek:

pracovná zmluva

DPČ

V akčnom pláne je zapracovaných predbežne 16 akcií z ktorých  priamo ZZVH 

    Výdavky spojené s konferenciou

Spolu

a) Voda v SR 

) p j ý g p, y

33,  Bratislava na základe uzatvorenej novej zmluvy o dielo na rok 2011. V sume 

je zahrnutá  platba za samotnú tlač, prípadne  prílohy ale aj grafická úprava 

výtlačku  cca 1364*6
b) Expedícia časopisu je v zmysle mandátnej zmluvy na rok 2011 zabezpečená 
s  doterajším dodávateľom Wersus Bratislava  cc. 6* 335,77
c) Ďalšie výdavky sú počítané na spracovanie CD 2011 a zviazanie ročníka VS, 
poštovné.

Spolu

Spolu

Spolu



7. ●Výdavky na prevádzku 
a) bankové  poplatky a daň z úrokov  cca 200 EUR 200 0,2
b) telefón a poštové poplatky za zasielanie honorárov  cca 700 EUR. 700 0,7
c) cestovné - spojené s rokovaním na EF,  redakcie ap.  cca 1000 EUR 1000 1
d) kancelárske potreby  sekretariátu i redakcie  cca 2500 2500 2,5
e) 
f) zriadenie a údržba web stránky ZZVH 1700 1,7

6100 6,1 7

8. 1000 1 1

87607,8 88,3 89

Rekapitulácia:

ZZVH VS Spolu
1. 52 52
2. 32 32
3. 3 3
4. 0 0
5. 1 1
6. 1 1

33 4 37
85 4 89

ZZVH VS Spolu
1. 11 9 20
2. 9 1 10
3. 12 12
4. 16 16
5. Konferencie, semináre 8 8
6. Štúdijné pobyty, odborné exkurzie 15 15
7. 5 2 7
8. 1 1

65 24 89

0
65 24 89

Inzercie

I. Príjmy

Spolu

Spolu výdavky:   

PS
Členské príspevky

Výdavky na tvorbu SF

Dotácie

Schôdzková činnosť

Celkom PS + P 

II. Výdavky
Osobné výdavky

Ostatné 2 %

Prevádzkové výdavky

Spolu

Publikácie, tlač, film

SF

Tlač a expedícia VS

Celkom  V + KS

Tvorba SF
Spolu 

Zostatok k 31.12
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