
Naša značka:      ZZ-14/2013 
Banská Bystrica, 20.12.2013 

 
 

P r o t o k o l 

 

zo 90. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 18.12.2013 

 v zariadení Zelený dvor , Nová 49,  900 26 Slovenský Grob 

 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Program: 

1. Otvorenie,  

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa, kontrola 

zápisnice a uznesení 

3. Plnenie akčného plánu 2013 a činnosť odborných komisií - správu podajú predsedovia 

odborných komisií 

4. Plnenie rozpočtu 2013  

5. Prerokovanie, schválenie KZVS na rok 2014 

6. Rôzne – (Informácia o ukončení členstva v ZZVH - Inprokon s.r.o., informácia 

o medzinárodnej konferencii MPaPR 2013, informácia o registrácii do zoznamu prijímateľov 

2 % z DPFO, Informácia o podaní žiadosti o dotáciu na rok 2014 na EF, návrhy členov VR 

na zameranie činnosti v roku 2014, príprava volieb do orgánov ZZVH v roku 2014) + 

 

 ad 1.)   Otvorenie, kontrola zápisnice 

Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Ján Munkáči.  

 

ad 2.)Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, mandátovej a volebnej 

komisie určenie zapisovateľa 

 

ad 2.1. Schválenie programu,  

Zasadnutia VR zúčastnilo 8 členov VR , (z toho 2 v zastúpení  Ing. Kopčovú  v zmysle 

poverenia zastupoval  Ing. Višacký, Ing. Tkáča zastupoval JUDr. Cvancinger) jeden sa 

ospravedlnil. Ďalej sa zúčastnili 6 predsedovia odborných komisií, 1 predseda a 2 členovia RK,  

1 predseda RR a 1 tajomník a 4 hostia. Účasť  na zasadnutí bola: VR 88,89 %, Komisie:100 %, 

Celkom:93,75 %. Zasadnutie VR bolo uznášania schopné. 

Predseda VR Ing. Munkáči prítomným predložil návrh na schválenie programu zasadnutia. 

Generálny riaditeľ SHMU, RNDr. Martin Benko požiadal predsedu VR o doplnenie 2. bodu 

programu o bod 3. ocenenie. 

Predložený  program aj s doplnením bol schválený všetkými prítomnými. 



 

ad. 2.2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, mandátovej a volebnej komisie 

určenie zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli schválení: RNDr. Marián Siekela a Ing. Ingrid 

Kušniráková, za zapisovateľa bola určená : Ing. Mária Richnovská.  

Predložený návrh bol schválený  8  členmi  VR.  

 

ad 2.3.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z 89. zasadnutia Výkonnej rady a z 

predchádzajúcich rokovaní Výkonnej rady, zo Zhromaždenia, vykonala tajomníčka ZZVH Ing. 

Richnovská. V roku 2013 sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia Výkonnej rady: 87. konané dňa 

27.2.2013, 88. konané dňa 18.4.2013, 89. konané dňa 13.9.2013, a jedno riadne zasadnutie 

Zhromaždenia dňa 19.5.2013.  Z každého zasadnutia je vyhotovený Protokol a bolo prijaté 

Uznesenie .  Vyhodnotenie ich plnenia  tvorí  Prílohu č. 2. tejto zápisnice.  

Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 2.3.) Doplnenie bodu -  ocenenie predsedu ZZVH  vedením SHMU 

Generálny riaditeľ SHMU,  Ing. Benko informoval  prítomných o rozhodnutí vedenia ich 

organizácie, ktoré sa rozhodlo oceniť predsedu ZZVH Ing. Jána Munkáčiho za jeho dlhoročnú 

činnosť v ZZVH a spoluprácu s SHMU a udeliť mu  striebornú medailu SHMU. Srtiebornú medailu 

odovzdali ocenenému zástupcovia   SHMU Ing. Martin Benko a RNDr. Oľga Majerčáková. Ing. 

Munkáči ocenenie s vďakou prijal.   

 

ad 3) Plnenie  akčného plánu a činnosť OK 2013 

  O plnení Akčného plánu informovala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská a plnenie 

doplnili predsedovia odborných komisií.  Prehľad o plnení  AP  k 13.12.2013 je   Prílohou č. 3 

 tejto zápisnice.  

Predložené plnenie AP prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 4.) Plnenie rozpočtu  2013  

O plnení rozpočtu 2012  a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. Správa č. 4/2012 tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice. 

 

ad 5.) Prerokovanie a schválenie KZVS na rok 2014 

V tomto bode predseda sociálnej a mzdovej komisie Ing. Ladislav Bariak,  informoval 

prítomných o príprave  a priebehu  kolektívneho vyjednávania s OZ DLV o KZVS 2014.  

OZ DLV 30.10.2013 zaslal  I. návrh KZVS 2014 na pripomienkovanie z našej strany.  Na 

základe predchádzajúceho vyjednávania a záverov  kolektívneho vyjednávania zo dňa 14.11.2013 



bol vypracovaný II. návrh KZVS 2014, ktorý  bol  predložený na schválenie na  VR ZZVH a 

pripravený na podpísanie zástupcami  ZZVH a OZ DLV.  

Podľa KZVS sa riadia 2 členské organizácie ZZVH: SVP, š. p., Banská Štiavnica so  4 odštepnými 

závodmi, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava 

Predložený  návrh KZVS na rok 2014 bol 7 prítomnými členmi VR schválený bez 

pripomienok, 1 člen sa zdržal hlasovania. 

KZVS  na rok 2014 bola,  po rokovaní  VR, na osobitnom stretnutí  s OZDLV slávnostne 

podpísaná.  

 

ad 6.) R ô z n e 

Vystúpili členovia VR a predsedovia komisií: 

Ing. Ján Munkáči: 

 informoval prítomných o liste číslo  175/2013-Ing.Vy/VV ktorým ČO - INPROKON s.r.o., 

Šustekova 16, 851 04 Bratislava,  oznámil  u k o n č e n i e členstva v ZZVH k 31.12.2013 v zmysle 

čl. 4 Stanova ZZVH. Členský príspevok za rok 2013 bol uhradený.  

  Prítomní členovia VR skutočnosť o ukončení členstva  zobrali na vedomie a o ukončení bude 

podaná informácia na nasledujúcom Zhromaždení v roku 2014. 

 informoval prítomných o realizácii medzinárodnej konferencie „ Manažment povodí a  

povodňových  rizík 2014., ktorá sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 11-13. decembra 2013  

v kongresovom centre vysokoškolského internátu DRUŽBA, Botanická 25.  Za  kvalitnú prípravu 

a dobrý priebeh  celej akcie, predseda VR Ing. Munkáči  vyslovil poďakovanie prípravnému výboru 

a osobitne  Ing. Viliamovi Višackému PhD.  a Mgr. Tatiane Šimkovej.  

 

Ing. Viliam Višacký PhD.,  -doplnil predsedu VR o priebehu  konferencie  o informáciu o získaní  

príspevku – dotácie od Višegradského fondu vo výške 15 000,00 €. ´Informoval, že sa podarilo 

získať účasť zo zahraničia  Českej republiky, Poľska, Maďarska, Srbska, Slovinska, dokonca aj 

z Portugalska. Ďalej požiadal Ing. Sotáka – riaditeľa SVP š.p., OZ Bratislava, aby vyjadril 

poďakovanie Ing. Vojtechovi Kontsekovi, za  veľmi kvalitne pripravenú prehliadku protipovodňovej 

ochrany Devína. Kladné odozvy boli aj za možnosť vidieť demontáž starého mosta v Bratislave.  

Ďalej uviedol, že na konferencii bolo 7 posterov, odznelo 55 prednášok v 4  rokovacích jazykoch.  

 

Ing. Pavel Hucko , CSc., - predseda RR, informoval prítomných, že Závery a vybrané  príspevky 

z konferencie budú  zverejnené v časopise VS číslo 3-4/2014. Pre informovanosť verejnosti bude 

v časopise  aj zmienka o mapách povodňových rizík. 

Ďalej sa informoval prítomných o zverejnených reklamách v časopise za rok 1013 a poďakoval sa  

Ing. Tuhému za objednávky za rok 2013 a za objednávku na reklamu aj na rok 2014. 

 

Ing. Kušniráková – uviedla, že zverejnenie Stanoviska, alebo Záverov z konferencie MPPR  na 

WWW stránke  MŽP SR – propagácia a ZZVH doplniť logom  Višegrádskeho fondu, z dôvodu 

čerpania dotácie z tohto fondu. . 



 

RNDr. Oľga Majerčáková -  vyslovila poďakovanie  zástupcovi SVP š.p. OZ Bratislava – Ing. 

Sotákovi , za publikáciu  „Povodne“. Požiadala o možnosť zverejnenia príspevkov z publikácie 

v odborných periodikách.   

 

JUDr. Július Cvancinger a Ing. Richnovská informovali prítomných, že na základe predložených 

dokladov bolo ZZVH na Notárskom úrade v Košiciach zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2%  

podielu zaplatenej dane z príjmu  za zdaňovacie obdobie roku 2013, Notárska zápisnica č. N 

489/2013, Nz 45332/2013, NCRls 46100/2013 zo dňa  26.11.2013. Ing. Richnovská sa 

poďakovala za spoluprácu pri registrácii JUDr. Cvancingerovi, predsedovi legislatívnej komisie 

Ing. Richnovská – informovala  prítomných, o spracovaní a zaslaní  žiadosti na dotáciu  EF na 

zhotovenie a expedíciu časopisu Vodohospodársky spravodajca 2014 vo výške 11 900,00 €.  

Ing. Pavel Hucko – informoval prítomných o činnosti RR za rok 2013. Ponúkol prítomným 

možnosť  reklamy firiem  v našom časopise.  

 

  Zapísala : Ing. Mária Richnovská                                                  .................................................. 

  

Overili :    RNDr. Marián Siekela                                                      ................................................. 

  

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

 

 

 

 

 

Schválil:                             .................................................... 

                    Ing. Ján Munkáči 

                      predseda Výkonnej rady 

 

 

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 18.12.2013  

  2) Vyhodnotenie  plnenia predchádzajúcich uznesení  

3) Prehľad o plnení AP 2013  

  4) Správa č.4/2013 o plnení rozpočtu a hospodárení  s finan. prostriedkami  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Použité skratky :  

 ZZVH           - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve 

 VR                - Výkonná rada 

 KZVS            - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

 AP                 - Akčný plán 

 OZ DLV         - Odborový zväz Drevo Lesy Voda 

 MPSVaR SR - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   

 SDV                - Svetový deň vody 

 RK  - revízna komisia 

 ZMOS             - združenie miest a obcí Slovenska 

 MŽP SR         - Ministerstvo životného prostredia SR 

 



U z n e s e n i e   
z 90. zasadnutia VÝKONNEJ RADY  

ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,   
 ktoré sa konalo dňa 18.12.2013 

 v zariadení „  Zelený dvor,  Nová 49,  S l o v e n s k ý  G r o b „ 
 

 
V Ý K O N N Á   R A D A 

 
I.  Berie na vedomie: 

1) Vyhodnotenie a kontrola uznesení a zápisnice 
2) Informáciu o plnení akčného plánu 2013  a činnosti odborných komisií 
3) Informáciu o plnení rozpočtu 2013 
4)  Informáciu o kolektívnom vyjednávaní o KZVS 2014 
5) Informáciu o ukončení členstva v ZZVH – INPROKON s.r.o. k 31.12.2013  
6) Informáciu o registrácii  ZZVH do zoznamu prijímateľov 2% z DPFO 

 
 

II. Schvaľuje: 
1) Program zasadnutia VR 
2) Voľba    overovateľov zápisnice a uznesení:   RNDr. Marián Siekela. 

                                                                      a Ing. Ingrid Kušnirákovú    
Určenie zapisovateľa zápisnice  :                     Ing.  Mária Richnovskú 
 

3) Schvaľuje postup a výsledky  kolektívneho vyjednávania  o KZVS 2014    
 
III.  Poveruje : 

1). Predsedu VR Ing. Jána Munkáčiho  a podpredsedov VR Ing. Ľubicu Kopčovú 
a RNDr. Mariana Siekelu k podpísaniu    KZVS 2014 

 
 
 

 
 
Overili: RNDr. Marián Siekela                                    .......................................................... 
 
 
             Ing. Ingrid Kušniráková                                 ........................................................... 
 
 
 
 
Hlasovanie za uznesenie:  

Prítomní:            8 členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči,vz Ing. Ľubica Kopčová, Ing.Juraj Soták,  JUDr. 
Vladimír Zachar, RNDr.Marián Siekela, vz Ing.Ján Tkáč,   Ing.Peter Gemeran, vz. RNDr. Martin Benko  PhD.   

Hlasovali za :    8 členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči, vz  Ing. Ľubica Kopčová, Ing.Juraj Soták,  JUDr. Vladimír Zachar, 

RNDr.Marián Siekela, vz.  Ing.Ján Tkáč,   Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko  PhD.   

Hlasovali proti:       0 
Zdržali sa      :        0 
                                    
 

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

                 predseda Výkonnej rady 



 
Naša značka:      ZZ-7/2013 
Banská Bystrica, 30.09.2013 

 
 

P r o t o k o l 

zo 89. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 13.09.2013 

v zasadačke VÚVH, Nábrežie armádneho. generála Ľ. Svobodu, 812 49 Bratislava 

 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Program: 

1. Otvorenie, kontrola  uznesení a zápisnice 

2. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa 

3. Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia: 

 zhodnotenie priebehu 

 prerokovanie diskusných príspevkov,  pripomienok a návrhov 

4.    a)  Plnenie akčného plánu za I. až VII.2013  a činnosť odborných komisií- správu 

podali predsedovia  odborných komisií , doplnenie AP  

         b) Plnenie rozpočtu  2013  za I. až VII.2013 

         c) Zapracovanie prijatých návrhov do akčného plánu a rozpočtu 2013 

5. Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2013  

6. Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2014  - príprava 

7. Rôzne, (schválenie ZPC – Macedónsko, členské, odchod ČO...)    

  

ad 1.)   Otvorenie, Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

1a) Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Ján Munkáči.  

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 7 členov VR, (z toho 1- Ing. Ingrid Kušniráková zastupovala  v zmysle 

písomného poverenia člena VR RNDr. Mariána Siekelu  a RNDr. Oľga Majerčáková, CSc. 

zastupovala RNDr. Martina Benku, PhD.), dvaja  členovia sa ospravedlnili ( JUDr. Vladimír Zachar 

a Ing. Ladislav Lazár). Zasadnutia sa zúčastnili 3 predsedovia odborných  komisií ( Ing. Viliam 

Višacký a Ing. Ladislav Bariak sa ospravedlnili) a 1 predseda revíznej komisie,1 predseda RR a  

1 tajomník. 

Účasť  na zasadnutí bola: VR 77,78 %, Odborné komisie: 71,43 %, Celkom: 81,25 %.  

Zasadnutie VR bolo uznášania schopné.  



1b) Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z  88. zasadnutia a z predchádzajúcich rokovaní 

Výkonnej rady, zo Zhromaždenia, vykonala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. 

 V roku 2013 sa uskutočnili 2 zasadnutia Výkonnej rady: 87. konané dňa  27.2.2013, 88. konané 

dňa 18.4.2013  a jedno riadne zasadnutie Zhromaždenia dňa 19.4.2013.  Z každého zasadnutia je 

vyhotovený Protokol a boli prijaté Uznesenia. Vyhodnotenie ich plnenia  tvorí  Prílohu č. 2. tejto 

zápisnice.  Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 2.) Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa  

Predseda VR Ing. Munkáči prítomným predložil návrh na schválenie programu zasadnutia.  

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli schválení: Ing.Ľubica Kopčoová a Ing.Ingrid 

Kušniráková, za zapisovateľa bola určená : Ing. Mária Richnovská.  

Predložený návrh bol schválený  7  členmi VR.  

 

ad 3) Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia: 

 Zhodnotenie priebehu, prerokovanie diskusných príspevkov, pripomienok a návrhov, 

zapracovanie prijatých návrhov do akčného plánu a rozpočtu 2013, vykonala tajomníčka  

Ing. Richnovská. Zhromaždenie sa konalo dňa 19. apríla 2013 v Slovenskom vodohospodárskom 

podniku, š.p., Hotel Meander Tatranská Štrba. Zhromaždenie bolo uznášania schopné s  účasťou 

58,82 %. Rokovanie prebehlo v zmysle prijatého programu. Na rokovaní boli prerokované 

a schválené dôležité dokumenty ako Správa predsedu VR za rok 2012, Správa RK za rok 2012, 

Akčný plán 2013, Rozpočet na rok 2013, KZ VS na rok 2013.  

 Z dôvodu personálnych zmien v ČO bolo schválené kooptovanie nových členov VR. 

 Predseda mandátovej a volebnej komisie VR, JUDr.Július Cvancinger  predložil správu 

o priebehu a výsledkoch volieb vo Výkonnej rade na funkciu predsedu odbornej komisie: 

sociálnej a mzdovej, na obdobie  od 1.5.2013 do 1.5.2014 bol zvolený Ing. Ladislav Bariak. 

 Z rokovania Zhromaždenia bol spracovaný Protokol s prílohami, ktorý bol zaslaný všetkým 

členským  organizáciám ZZVH. 

V diskusii vystúpili  prítomní účastníci Zhromaždenia.  

 JUDr. Július Cvancinger – Predniesol návrh Memoranda o spolupráci medzi Odborovým 

zväzom DLV a Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. 

Oboznámil prítomných s históriou, ktorá tomuto návrhu predchádzala a za legislatívnu 

komisiu uviedol, že nemá žiadne pripomienky a  odporúča návrh schváliť a podpísať 

príslušnými zástupcami oboch organizácií.  

Všetci prítomní  znenie  Memoranda  schválili a odporučili predsedovi VR návrh podpísať.   

 Ing. Jozef Tarič – predseda AVS sa poďakoval za organizáciu SDV. Uviedol však, že 

v Asociácii mala aj negatívny ohlas. Požiadal aby pre budúce obdobie sme začali s prípravou 

skôr. Uviedol, že SDV je náš sviatok a navrhol spoluprácu medzi AVS a ZZVH pri jeho 

príprave a realizácii v budúcom roku. Ďalej uviedol, že AVS je členom  Asociácie 



zamestnávateľských zväzov aj napriek vysokému členskému príspevku, účasť v AZZ  je pre 

nich prínosom, pretože majú možnosť prezentovať svoje  názory za vodné hospodárstvo 

a tiež majú prístup k prvotným informáciám.  Taktiež sa nevzdáva  myšlienky na spoluprácu 

pri vydávaní časopisu vyslovil sa, že treba sily spojiť,  v prospech nás oboch.    

 Ing. Ján Munkáči: K SDV sa vyjadril, že situácia sa opakuje každoročne a vylovil sa za 

spoluprácu s AVS, je len potrebné určiť si  pravidlá pri zabezpečovaní.  

 Zdenek Dlugoš – Informoval, že KZVS pre rok 2013 je platná a podpísaná. Taktiež  

prítomným vyjadril poďakovanie za  schválenie Memoranda o spolupráci medzi OZ DLV 

a ZZVH. Oboznámil prítomných o projektoch organizovaných OZ DLV. V roku 2014 budú 

pripravovať projekt pre vodné hospodárstvo s medzinárodnou účasťou (Srbsko, Chorvátsko, 

Slovensko) a požiadal ZZVH o spoluprácu pri projekte.  Ďalej uviedol, že vo vodnom 

hospodárstve ostáva veľa politickej roboty hlavne  v oblasti ceny vody. OZ DLV sa zapojil do 

projektu EPSU- voda pre každého.  Uviedol, že 80 mil. ľudí v EU nemajú prístup k pitnej 

vode. Cena by mala byť taká, aby bola voda dostupná pre každého. Zbierali 10 tis. podpisov 

k tomu, aby sa  EU zaoberala  touto témou. 

 Ing. Pavel Hucko -  Poukázal na štatút časopisu a členstvo v redakčnej rade. Požiadal 

zástupcov členských organizácií o oznámenie o ukončení činnosti ich zástupcu v redakčnej 

rade, prípadne nový návrh na obsadenie postu v redakčnej rade. 

 Ďalej oboznámil prítomných o pripravovanej konferencii Sedimenty vodných tokov a nádrží.  

Uviedol, že je smutné, keď akcie určené pre  naše organizácie, tieto neobsadia. Ďalej dal do 

pozornosti pripravovaný kurz vzorkovania.  

 Ing. Mária Richnovská –  požiadala prítomných o zaslanie  návratky s uvedením počtov 

zamestnancov  organizácie pre účely  vyúčtovania členského príspevku na rok 2013 ako aj 

o aktualizáciu identifikačných údajov o členskej organizácii.   

Diskusné príspevky - informácie boli  na VR prerokované a zobraté na vedomie. Z prerokovania 

diskusných príspevkov  bola prijatá úloha ktorou VR poverila predsedu VR  k rokovaniu s AVS, 

MŽP SR o akciách ako je SDV 2014 a ďalších konferenciách a súťažiach  pripravovaných na rok 

2014. 

Vyhodnotenie uznesenia zo Zhromaždenia bolo predmetom bodu 1. tejto Výkonnej rady. 

 

Ad 4) Plnenie  akčného plánu a činnosť OK a plnenie rozpočtu 2013   

 O plnení Akčného plánu informovala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská a predsedovia 

odborných komisií.  Prehľad o plnení  AP 2013. je   Prílohou č. 3  tejto zápisnice. 

 O plnení rozpočtu 2013  a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu tajomníčka 

ZZVH Ing. Richnovská. Správa č. 3/2013 tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice. 

Prítomné členovia VR schválili v rámci rozpoču: 

a) vyplatenie odmeny za  upresenie údajov na WWW stránke ZZVH na základe uzatvorenej  
DPČ  Ing.Liborovi Štubňovi  vo výške 500,00 €. 



b) vyplatenie odmeny redakčnej rade za rok 2013 vo výške 2 000,00 EUR 

c) úhradu vložného na ZPC – dborná exkurzia Macedónsko, T: 14.9.-21.9.2013 vo výške  300 € 

na osobu  za 20 členov  ZZVH 

d) stravné a  poistenie liečebných nákladov  účastníkovi ZPC za  ZZVH  Ing. Richnovskej ( cca 

151,40 € stravné +12,00€ poistné) 

Predložené plnenie rozpočtu  2013 prítomní zobrali na vedomie 

 

 Členovia VR navrhli na rokovaní úpravu AP nasledovne: 

Časť II. Semináre, konferencie, odborné zájazdy: 

bod. 10 -  Vylúčiť II.kurz vodohospodárov  T: 10. z dôvodu nezáujmu 

bod. 30 -  Doplniť -  Deň otvorených dverí  na VD Ružín, T 28.9.2013, Z: OZ KE , Ing. Tkáč 

bod. 31 –  Doplniť – 15 rokov po povodni v Jarovnicich , T 07. Z: OZ KE, Ing. Tkáč 

bod. 32 –  Doplniť – 60 rokov  Oravskej priehrady T 07. Z: OZ PN,  JUDr. Zachar 

bod. 33 -  Doplniť – Výstava -  Banskoštiavnické tajchy –svetové dedičstvo, T: 10, OZ BB, 

RNDr. Siekela 

Časť III.-  Publikácie, filmy, časopisy 

bod 1. – Navýšiť počet výtlačkov časopisu VS 11-12/2013 o počet prihlásených na konferenciu 

„Manažment povodí a povodňových rizík 2013 cca 150 ks.  

bod 5. –  Vypustiť z dôvodu, že projekt Višegrádskym fondom nebol schválený.  

Predložené plnenie AP prítomní členovia VR zobrali na vedomie a úpravu AP 2013 všetci 7 

členovia  schválili. 

 

ad 5.) Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2013  

O pripravovaných akciách informovali predsedovia komisií. Finančné zabezpečenie je vzhľadom 

na prijaté finančné prostriedky ZZVH ( úhrady členských príspevkov, dotácia z VF)  reálne. 

 

ad 6)  Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2014 - príprava 

V tomto bode predseda Výkonnej rady  Ing. Munkáči  informoval prítomných o príprave na 

kolektívne vyjednávanie s OZ DLV o KZVS 2014. Od  OZ DLV v mesiaci október očakávame, že  

nám bude predložený I. návrh KZVS 2014. Tento bude predložený dotknutým členským 

organizáciám na  pripomienkovanie z ich strany.   

Vyjednávaním boli poverení vyjednávači pre kolektívne vyjednávanie a dohodovanie o KZVS 2014 

a to podpredsedovia VR  Ing. Ľubica Kopčová a RNDr. Marián Siekela a predseda sociálnej 

a mzdovej komisie Ing. Ladislav Bariak.  

 Podľa KZVS 2014 sa  budú riadiť 2 členské organizácie ZZVH: SVP, š. p., Banská 

Štiavnica so  4 odštepnými závodmi, Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava. Podtatranská 

vodárenská spoločnosť a.s., Poprad. Od 1.1.2014  sa KZ VS 2014 už nebude riadiť, nakoľko  táto 

oznámila ukončenie členstva v ZZVH od 1.1.2014. 

 

 



 ad 7) R ô z n e 

Vystúpili členovia VR a predsedovia komisií: 

Ing. Munkáči –  

 informoval prítomných o liste v ktorom Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Poprad,  

oznámila ukončenie členstva v ZZVH od 1.1.2014 v zmysle čl. 4 Stanova ZZVH. Členský 

príspevok za rok 2013 bol uhradený.  

  Prítomní členovia VR skutočnosť o ukončení členstva  zobrali na vedomie. 

 Ďalej informoval prítomných členov VR o pripravovanej medzinárodnej výstave AQUA, ktorá sa 

bude konať na výstavisku EXPO CENTER a.s. v Trenčíne  10. – 12. 6.2014.  

     Prítomní členovia  informáciu o AQUE   zobrali na vedomie. 

 a) Preložil návrh na  schválenie vložného na Odborno-štúdijnú cestu  na vodné stavby 

v Macedonsku, ktorá sa uskutoční  od 14.9. -21.9.2013 za 20 osôb za ZZVH po 300,00 €  a 

ZPC do Macedónska pre zamestnanca ZZVH Ing. Márii Richnovskej.  (táto čiastko bola 

schválená v rozpočte 2013) 

d) Poskytnutie stravného a  poistenie liečebných nákladov  účastníkovi ZPC za  ZZVH  Ing. 

Richnovskej ( cca 151,40 € stravné +12,00€ poistné).  

Prítomní členovia VR návrh  na zaplatenie vložného ako aj ZPC aj poskytnutie stravného 

a poistenia schválili.  

 

Členovia VR  uložili: 

 Tajomníkovi ZZVH Ing. Richnovskej a predsedovi legislatívnej komisie JUDr. Cvancingerovi, 
predložiť Notárskej komore žiadosť na zaregistrovanie ZZVH ako príjemcu časti dane z príjmu 
odvedenej za rok 2014  do 15.12.2013. 
 

 Tajomníkovi ZZVH, Ing. Richnovskej, spracovať a doručiť na Environmentálny fond projekt na 
financovanie zhotovenia a expedície časopisu Vodohospodársky spravodajca na rok 2014 do  
31.10.2013. 

 

Ing. Ján  Munkáči - na záver zasadnutia sa poďakoval za účasť na zasadnutí a predložil návrh, 

aby sa  90. zasadnutie VR uskutočnilo dňa 18.12.2013 v zariadení  Zelený dvor v Slovenskom  

Grobe. 

Prítomní termín zasadnutia Výkonnej rady  schválili. 

 

Zapísala : Ing. Mária Richnovská                                                  .................................................. 

 

Overili :    Ing. Ľubica Kopčová                                                      ................................................. 

 

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

 

Schválil:                               ............................................. 

              Ing. Ján Munkáči 

                predseda Výkonnej rady 



Prílohy:  

1) Uznesenie zo zasadnutia 13.9.2013  

2)  Vyhodnotenie  plnenia uznesení  

3)  Prehľad o plnení AP 2013  

4)  Správa č.3/2013 o plnení rozpočtu 2013 a hospodárení  s finan. prostriedkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky :  

   ZZVH             - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve 

 VR                  - Výkonná rada 

 KZVS              - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

 AP                   - Akčný plán 

 OZ DLV           - Odborový zväz Drevo Lesy Voda 

 MPSVaR SR  - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   

 SDV                - Svetový deň vody 

 RK  - revízna komisia 

 ZMOS             - združenie miest a obcí Slovenska 

 MŽP SR         - Ministerstvo životného prostredia SR 

 



Príloha č. 1  

Príloha č. 1 k protokolu 
 zo dňa 13.09.2013 

U z n e s e n i e  
zo 89. zasadnutia V ý k o n n e j   r a d y   

ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,  
 ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2013 v zasadačke  VÚVH Bratislava 

 
V Ý K O N N Á   R A D A 

 
I.  Berie na vedomie: 

1) Výsledky a závery a diskusné príspevky z  ostatného zasadnutia Zhromaždenia a Výkonnej ra-
dy, kontrolu zápisnice a uznesení 

2)  Informáciu o plnení akčného plánu 2013 a činnosti odborných komisií k 31.8.2012 
3)  Informáciu o plnení rozpočtu 2013 so stavom k 31.8.2013 
4)  Zabezpečenie podujatí  AP na najbližšie  obdobie 
5)  Ukončenie členstva v ZZVH – Podtatranská vodárenská spoločnosť,  Poprad 
6) Informáciu o pripravovanej  medzinárodnej  výstavy AQUA 2014 v Trenčíne 

 
II. Schvaľuje: 

1)  a) Program 89. zasadnutia Výkonnej rady 
 b) Overovateľov zápisnice a uznesení: Ing.Ľubicu Kopčovú a. Ing. Ingrid Kušniráková 
 c) Zapisovateľa zápisnice  :                   Ing. Mária Richnovskú 

2) DPČ a vyplatenie odmeny za  upresňovanie údajov na WWW stránke ZZVH  Ing.Liborovi Štub-
ňovi  vo výške 500,00 € v hrubom 

3) Vyplatenie odmeny redakčnej rade za rok 2013 vo výške 2 000,00 EUR 
4) a)Úhradu vložného na ZPC – dborná exkurzia Macedónsko, T: 14.9.-21.9.2013 vo výške  300 € 

na osobu  za 20 členov  ZZVH 
b) Stravné a  poistenie liečebných nákladov  účastníkovi ZPC za  ZZVH  Ing. Richnovskej  

(151,40 stravné +12,00 poistné) 
5)  Úpravu  Akčného plánu  na rok 2013 
6) Navýšenie počtu výtlačkov časopisu VS 11-12/2013 o počet prihlásených na  konferenciu Ma-

nažmen povodí a povodňových rizík 2013.  
 

III.  Poveruje : 
   1). Podpredsedov VR Ing. Ľubicu Kopčovú , RNDr.Mariána Siekelu a predsedu sociálnej a mzdovej 

komisie  Ing. Ladislava Bariaka ako vyjednávačov pri kolektívnom vyjednávaní, príprave KZVS 
na rok 2014.  

       2) Dohodovať tarifné mzdy v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2014 ako aj  ďalšie 
dohodovania v ostatných častiach KZVS.podľa požiadaviek GR SVP š.p.B.Štiavnica, VV 
Bratislava,   

3) Predsedu VR k rokovaniu s AVS, MŽP SR o akciách ako je SDV 2014 a ďalších konferenciách a 
súťažiach  pripravovaných na rok 2014 

 
III. U k l a d á :   

1) Tajomníkovi ZZVH Ing. Richnovskej a predsedovi legislatívnej komisie JUDr. Cvancingerovi, 
predložiť Notárskej komore žiadosť na zaregistrovanie ZZVH ako príjemcu časti dane z príjmu 
odvedenej za rok 2014  do 15.12.2013. 

2) Tajomníkovi ZZVH, Ing. Richnovskej, spracovať a doručiť na Environmentálny fond projekt na 
financovanie zhotovenia a expedície časopisu Vodohospodársky spravodajca na rok 2014 do  
31.10.2013. 

 
Overili:            Ing. Ľubica Kopčová      ............................................ 
    

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

                                   Ing. Ján Munkáči 
Dňa 13.09.2013                    predseda Výkonnej rady  
 
Hlasovanie za uznesenie: Prítomní: 7členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči, Ing. Ján Tkáč, Ing. Juraj Soták, Ing. Ľubica 
Kopčová,  vz.RNDr.Marián Siekela,  Ing.Ján Tkáč, vz RNDr. Martin Benko, PhD,  Ing. Peter Gemeran. 
Hlasovali za :  7.členov Výkonnej rady:    Hlasovali proti:       0 Zdržali sa      :        0 



 
 
 

 
Naša značka:      ZZ-16/2013 
Banská Bystrica, 1.03.2013 

 
 

P r o t o k o l 

zo 88. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 18.04.2013 

v SVP š.p. OZ Košice, hotel Meander, Tatranská Štrba 

 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Program: 

1) Otvorenie,  

2) Schválenie programu , overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa, mandátovej 

a volebnej komisie 

3) Kontrola plnenia uznesení,  

4) Príprava dokumentov predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia 

       za rok 2012 , Správa predsedu, plnenie AP a rozpočtu a činnosť odborných komisií,      

5)    Návrhy členov VR na zameranie činnosti v akčnom pláne v roku 2013 a návrhy do rozpočtu 

2013 

6)    Voľby do  sociálnej a  mzdovej komisie 

7)    Rôzne –  Návrh na ocenenie pri príležitosti dňa ŽP,  návrh na výšku odmien  na konferenciu 

MVH, odmeny za najlepšie DP, odmeny RR 2013, odmena pri súťaži k SDV 2013.., 

Memorandum o spolupráci s OZ DLV. 

 

ad 1.) Otvorenie, 

Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Ján Munkáči.  

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 6 členov VR , (z toho JUDr.Július Cvancinger  zastupoval  v zmysle 

písomného poverenia člena VR Ing. Jána Tkáča a RNDR.Oľga Majerčáková  zastupovala člena 

VR RNDr.Martina Benku) traja  členovia sa ospravedlnili ( JUDr. Vladimír Zachar, Ing. Juraj Soták, 

Ing. Ladislav Lazár). Zasadnutia sa zúčastnili 6 predsedovia odborných  komisií a predseda 

revíznej komisie. 

Účasť  na zasadnutí bola: VR 66,67 %, Komisie: 100 %, Celkom: 81,25 %.  

Zasadnutie VR bolo uznášania schopné. 

 



ad 2.)   schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, mandátovej a volebnej  

komisie, určenie zapisovateľa,  

Predseda VR Ing. Munkáči prítomným predložil návrh na schválenie programu zasadnutia.  

Predložený  program bol schválený všetkými prítomnými. 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli schválení: RNDr. Marián Siekela a Ing. Ingrid 

Kušniráková.  

Za zapisovateľa bola určená : Ing. Mária Richnovská.  

Do mandátovej a volebnej komisie  pre voľby predsedu sociálnej a mzdovej komisie boli 

schválení: JUDr.Cvancinger, Ing. Viliam Višacký a Ing. Peter Gemeran.  

Predložený návrh bol schválený  6  členmi VR.  

 

ad 3.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z  87. zasadnutia a z predchádzajúcich rokovaní 

Výkonnej rady, zo Zhromaždenia, vykonala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2013 sa 

uskutočnilo 1 zasadnutie Výkonnej rady: - konané dňa  27.2.2013 v zasadačke VUVH Bratislava. 

  Zo zasadnutia je vyhotovený Protokol a boli prijaté Uznesenie. Vyhodnotenie ich plnenia  tvorí  

Prílohu č. 2. tejto zápisnice. Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie. 

 

ad 4) Príprava dokumentov predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia za rok 2013, 

 Správa predsedu, plnenie AP a rozpočtu a činnosť odborných komisií,      

 

O pripravovaných materiáloch vyhodnocujúcich činnosť a hospodárenie za rok 2012 

informovala tajomníčka ZZVH a predseda VR Ing. Munkáči. Materiál bol prítomným odovzdaný 

v písomnej forme. 

 Správa o činnosti bola odporučená bez pripomienok na rokovanie Zhromaždenia 

 O plnení Akčného plánu informovala tajomníčka ZZVH a prítomní predsedovia odborných 

komisií.  

V priebehu rokovania bola vykonaná úprava pracovného materiálu v časti II. bod 14- bola 

doplnená organizácia VUVH, bod 19. opravený člen VR Ing. Soták a Ing. Lazár. V časti III. bod 

2.  bol doplnený T: 05, zborníky z akcií: Pitná voda, Hydrochémia, zodpovedný : Ing. Hucko. 

 Prehľad o plnení  AP 2012  je   Prílohou č. 3  tejto zápisnice.  

 Správa o hospodárení: plnenie rozpočtu za rok 2012, analytické členenie príjmov a výdavkov, 

Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch, ročná závierka  za rok 2012  boli odporučené na 

rokovanie Zhromaždenia.  

Správa  o hospodárení s finančnými prostriedkami č. 5/2012 tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice 

 Správa revíznej komisie  bola odporučená bez pripomienok na rokovanie Zhromaždenia 

 

 



ad 5 ) Návrhy členov VR na zameranie činnosti v akčnom pláne v roku 2013 a návrhy do 

rozpočtu 2013 

 V prvom  návrhu  AP na rok 2013 boli zahrnuté pravidelne opakujúce sa  akcie ZZVH a bol 

predložený členom VR v pracovných materiáloch.  Na 88. zasadnutí VR bol prítomnými členmi 

VR upravený a doplnený a bol odporučený na  predloženie Zhromaždeniu a na schválenie. 

Tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice  .  

 Návrh  rozpočtu na rok 2013  bol  odporučený  predložiť Zhromaždeniu na schválenie bez 

pripomienok. Návrh rozpočtu tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice 

 

ad 6.) )    Voľby do  sociálnej a  mzdovej komisie 

 Predseda VR Ing. Munkáči predložil prítomným návrh na predsedu sociálnej a mzdovej 

komisie. Táto funkcia bola kumulovaná s funkciou tajomníka a účtovníka ZZVH a  z dôvodu, že sa 

neustále zvyšuje náročnosť vykonávania  týchto funkcii predložil návrh na nového predsedu 

sociálnej a mzdovej komisie.   

Predseda mandátovej a volebnej komisie JUDr. Július Cvancinger viedol a riadil túto voľbu. 

Z voľby bola spracovaná správa mandátovej a volebnej komisie.  Navrhnutý kandidát Ing. Ladislav 

Bariak bol zvolený všetkými prítomnými členmi VR.  O voľbe budú informovaní ČO na 

Zhromaždení.  

 

 ad 6) R ô z n e – Memorandu o spolupráci s OZ DLV, návrh na výšku odmien na konferenie 

MVH, Odmeny za najlepšie DP, odmena RR 2013, Odmena v súťaži pri príležitosti SDV 2013, 

Návrh na ocenenie pri príležitosti dňa ŽP,  

 

ad 6.1. Memorandu o spolupráci s OZ DLV – preložený návrh bol odstúpený legislatívnej komisii 

k prerokovaniu. Predseda OK JUDr. Július Cvancinger podal ústne svoje stanovisko a odporučil 

prítomným  predložený návrh dať  schváliť Zhromaždeniu a podpísať predsedom VR Ing. 

Munkáčim.  

 

ad. 6.2. Návrh na ocenenie pri príležitosti dňa ŽP,  

Na základe zverejnenej  výzvy na predkladanie návrhov na rezortné ocenenie ministra ŽP ktoré 

budú udelené pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia,  členovia VR  navrhli za ZZVH 

ocenenie pre  : Ing. Jána Munkáčiho  -  cena ministra 

                         Ing.  Viliama Višackého – čestné uznanie ministra 

 Ing.  Ladislava Podkonického – čestné uznanie ministra   

 

ad. 6.3. Návrh na výšku odmien na konferenie MVH, Odmeny za najlepšie DP, odmena RR 

2013, Odmena v súťaži pri príležitosti SDV 2013 

 V zmysle článku č. 7. Štatútu  konferencie mladých vodohospodárov pre rok 2013 odporúčila VR 

Zhromaždeniu  schváliť výšku odmeny pre 3 najlepšie súťažné príspevky v 2j kategóriách po 

100,00 Eur za každú, celkom 600,00 Eur  



a) V zmysle článku č. 7 Štatútu súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu  diplomovú prácu pre  rok 2013 z 

Katedry  vodného hospodárstva krajiny 1 x  a katedry  hydrotechniky  1 x  STU Bratislava, VR 

odporučila  Zhromaždeniu  schváliť výšku odmeny po 150,00 EUR za každú.  

b) V zmysle Štatútu  časopisu Vodohospodársky Spravodajca  čl.1. Druhá hlava.výšku odmeny pre 

rok 2013 vo výške 2000,00 EUR  pre redakčnú radu 

c)  V zmysle Štatútu súťaže k Svetovému dňu vody čl. 4, VR odporučila na schválenie 

Zhromaždeniu odmenu za ZZVH vo výške 100,00 EUR pre vybraného víťaza.  

 

 

Zapísala : Ing. Mária Richnovská                                                  .................................................. 

 

 

  

Overili :    RNDr. Marián Siekela                                                      ................................................. 

  

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

 

 

 

 

 

Schválil:                               ............................................. 

              Ing. Ján Munkáči 

         predseda Výkonnej rady 

 

 

Prílohy:  

1) Uznesenie zo zasadnutia 27.02.2013  

2)  Vyhodnotenie  plnenia uznesení  

3)  Prehľad o plnení AP 2012  

4)  Správa č.5/2012 o plnení rozpočtu 2012 a hospodárení  s finan. prostriedkami  

5a)  I. návrh AP na rok 2013 

5b)  I. návrh rozpočtu na rok 2013 

  

 

 

 

 

 

 



Použité skratky :  

 ZZVH           - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve 

 VR                - Výkonná rada 

 KZVS            - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

 AP                 - Akčný plán 

 OZ DLV         - Odborový zväz Drevo Lesy Voda 

 MPSVaR SR - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   

 SDV                - Svetový deň vody 

 RK  - revízna komisia 

 ZMOS             - združenie miest a obcí Slovenska 

 MŽP SR         - Ministerstvo životného prostredia SR 

 



U z n e s e n i e  
zo 88.zasadnutia V ý k o n n e j   r a d y   

ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,  
ktoré sa konalo dňa 18. apríla.2013 v SVP,š.p.,OZ Košice, hotel Meander Tatranská Štrba 
 
 
I.  Berie na vedomie: 
     1)   Kontrolu zápisnice a plnenie uznesení VR  
      2)   Informáciu  revíznej komisie o účtovnej závierke ZZVH za rok 2012 
 
II. Schvaľuje: 

1) Program zasadnutia VR    
2) a) Overovateľov zápisnice :                   Ing. Marián Siekela, Ing. Ingrid Kušniráková         
   b) Určuje zapisovateľa zápisnice  :        Ing. Máriu Richnovská 

         c) Mandátovú a volebnú komisiu  pre voľbu predsedu sociálnej a mzdovej komisie:         
        JUDr. Július Cvancinger – predseda 

                                                                   Ing. Viliam Višacký, PhD. 
         Ing. Peter Gemeran  

2)  Správu mandátovej a volebnej komisie o priebehu konania a výsledky volieb predsedu odbornej 
komisie:  

 

4. sociálnej a mzdovej   Ing. Ladislava Bariaka 

 
  III. Odporúča : 
      1) Predsedovi VR predložiť materiály vyhodnocujúce plnenie akčného plánu a rozpočtu za rok 

2012 a upravené materiály akčného plnánu a rozpočtu na rok 2013 Zhromaždeniu 
zástupcov zamestnávateľov vo VH na schválenie dňa 19.4.2013.   

         
      2) V zmysle článku č. 7. Štatútu  konferencie mladých vodohospodárov pre rok 2013 VR 

odporúča Zhromaždeniu  schváliť výšku odmeny pre 3 najlepšie súťažné príspevky  po 
100,00 Eur v 2 kategóriách . 

 
3) V zmysle článku č. 7 Štatútu súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu  diplomovú prácu pre  rok 

2013 z STU Bratislava: Katedry  vodného hospodárstva krajiny 1 x  a katedry  hydrotechniky 
1 x  , VR odporúča Zhromaždeniu  schváliť výšku odmeny po 150,00 EUR za každú.  

 
4) V zmysle Štatútu  časopisu Vodohospodársky Spravodajca  čl.1. Druhá hlava výšku odmeny 

vo výške 2000,00 EUR  pre redakčnú radu za rok 2013 
 
5) V zmysle Štatútu súťaže  k Svetovému dňu vody, odmenu víťazovi vo výške 100,00 EUR.  
 
6) Zhromaždeniu schváliť a následne podpísať  Memorandum o spolupráci s OZ DLV 
 
7) Zhromaždeniu schváliť návrh na rezortné ocenenie pri príležitosti Svetového dňa životného 

prostredia takto: cena  ministra pre Ing. Jána Munkáčiho, čestné uznanie pre: Ing. Viliama 
Višackého, Phd. a Ing. Ladislava Podkonického,  

      

     
IV. 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. 
 

2. Tajomníkovi ZZVH – po schválení v Zhromaždení spracovať návrhy na rezortné ocenenie  
a zaslanie na MŽP SR.   
 

3. Predsedovi Legislatívnej komisie  vykonať analýzu vodohospodárskej legislatívy a tým sa 
pripraviť na tvorbu nových zákonov a vyhlášok v tejto oblasti. 

 



Overili:  
 
 
Ing. Marián Siekela       ......................................................... 
 
 
 
 
Ing. Ingrid Kušniráková     ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
Schválil        ......................................................... 

                     Ing. Ján Munkáči 
                 predseda Výkonnej rady 
 
 
 
 

Hlasovanie za uznesenie:  

Prítomní:       6 členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči, Ing. Ľubica Kopčová, RNDr.Marián Siekela,  Ing.Ján Tkáč vz,   

Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko vz..   

Hlasovali za :     6 členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči, Ing. Ľubica Kopčová, RNDr.Marián Siekela,  Ing.Ján Tkáč 

vz,   Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko vz..   

Hlasovali proti:       0 

Zdržali sa      :        0 

                                    
 

 



 
 
 

 
Naša značka:      ZZ-16/2013 
Banská Bystrica, 1.03.2013 

 
 

P r o t o k o l 

zo 87. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 27.02.2013 

v zasadačke VÚVH, Nábrežie armádneho. generála Ľ. Svobodu, 812 49 Bratislava 

 

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu , overovateľov zápisnice a uznesení, určenie 

zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Plnenie akčného plánu a činnosť odborných komisií za rok 2012 

4. Plnenie rozpočtu za rok 2012 

5. Návrhy členov VR na zameranie činnosti v akčnom pláne v roku 2013 a návrhy do 

rozpočtu 2013 

6. Rôzne – Príprava na Zhromaždenie,  2% z DPFO   

 

 ad 1.)   Otvorenie, schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, určenie 

zapisovateľa 

Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Ján Munkáči.  

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 7 členov VR , (z toho 1- Ing. Viliam Višacký zastupoval  

v zmysle písomného poverenia členku VR Ing. Ľubicu Kopčovú, PhD.) dvaja  členovia sa 

ospravedlnili. Zasadnutia sa zúčastnili 5 predsedovia odborných  komisií ( RNDr. Majerčáková sa 

ospravedlnila) a predseda revíznej komisie. 

Účasť  na zasadnutí bola: VR 77,78 %, Komisie: 85,71 %, Celkom:93,75 %.  

Zasadnutie VR bolo uznášania schopné. 

Predseda VR Ing. Munkáči prítomným predložil návrh na schválenie programu zasadnutia.  

Predložený  program bol schválený všetkými prítomnými. 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli schválení: RNDr. Marián Siekela a Ing. Ingrid 

Kušniráková, za zapisovateľa bola určená : Ing. Mária Richnovská.  

Predložený návrh bol schválený  7  členmi VR.  



 

 

ad 2.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z  86. zasadnutia a z predchádzajúcich rokovaní 

Výkonnej rady, zo Zhromaždenia, vykonala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2012 sa 

uskutočnilo 5 zasadnutí Výkonnej rady:82. konané dňa  22.2.2012, 83. konané dňa 19.4.2012, 84. 

konané dňa 20.4.2012, 85. konané 7.11.2012, 86. konané 13.12.2012 a jedno riadne zasadnutie 

Zhromaždenia dňa 13.5.2011.  Z každého zasadnutia je vyhotovený Protokol a boli prijaté 

Uznesenia. Vyhodnotenie ich plnenia  tvorí  Prílohu č. 2. tejto zápisnice.                          

Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 3) Plnenie  akčného plánu a činnosť OK k 31.12.2012 

  O plnení Akčného plánu informovala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská a predsedovia 

odborných komisií.  Prehľad o plnení  AP  k 31.2012. je   Prílohou č. 3  tejto zápisnice.  

Predložené plnenie AP prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 4.) Plnenie rozpočtu  k 31.12.2012  

O plnení rozpočtu 2012  a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. Správa č. 5/2012 tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice. 

Predložené plnenie rozpočtu  2012 prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 5.) Návrhy členov VR na zameranie činnosti v akčnom pláne v roku 2013 a návrhy do 

rozpočtu 2013 

 Predseda VR Ing. Munkáči oboznámil prítomných s I. návrhom AP na rok 2013. Prítomní  

členovia VR a predsedovia OK  jednotlivé akcie  odporučili  zapracovať do AP 2013. Predsedovia 

OK,  ako  aj členovia VR zašlú svoje doplňujúce návrhy do AP 2013 do konca marca na adresu 

tajomníčky.  Odkonzultovaný I. návrh AP zobrali prítomní na vedomie a  tvorí  Prílohu číslo 5a  

tejto zápisnice.    

Prítomným bol predložený tiež I. návrh rozpočtu, tento bude ešte upravený podľa úprav v AP. 

 I. návrh rozpočtu zobrali prítomní na vedomie a  tvorí  Prílohu číslo 5b  tejto zápisnice.    

 

 ad 6) R ô z n e 

Vystúpili členovia VR a predsedovia komisií: 

 

Ing. Munkáči – Požiadal prítomných o zverejnenie výzvy na poskytnutie  2%  podielu zaplatenej 

dane z príjmu FO za zdaňovacie obdobie roku 2012 nášmu Združeniu, ktoré je riadne 

zaregistrované v zozname prijímateľov. (Notárska zápisnica č. N 372/2012, Nz 46868/2012, NCRls 

47686/2012 zo dňa  27.11.2012), Tlačivá budú zverejnené aj vo VS 3-4/2013.  

 



Základné  údaje o prijímateľovi: 

Názov ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE 
NA SLOVENSKU 

Sídlo: Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

Právna forma: 701 

IČO: 30841721 

Ing. Richnovská – * informovala prítomných o uzatvorení KZ v členských organizáciach,  pre 

ktoré platí KZVS 2013.  

 Ďalej informovala prítomných o ukončení DPČ členov RR. V spolupráci s LK sa bude riešiť ich 

nové určenie. 

 Ďalej informovala o novom výpočte odmeny za autorské honoráre od 1.1.2013. 

rok 2012 rok 2013 

Hrubý príjem 450 € Hrubý príjem 450 € 

Základ dane (ZD)= 

hrubý príjem – 

paušálne výdavky 

40% 

450-180=270€  Základ dane (ZD)= hrubý príjem 

– odvod do Literárneho fondu vo 

výške 2% z hrubého príjmu 

 450-9=441 € 

Daň (19% zo ZD) 51,30 Daň (19% zo ZD) 83,79 

Čistý príjem =  

HP – daň- odvod LF 

450-51,30-9= 389,70 Čistý príjem= 

HP-daň –odvod do LF 

450-83,79-9=357,21 

V roku 2013 sa  pri zdanení príspevkov do novín a časopisov nebudú môcť uplatňovať paušálne 

výdavky. Daň vo výške 19 % bude zrazená z hrubých príjmov znížených o odvod do LF, pričom jej 

zrazením sa bude aj naďalej daňová povinnosť daňovníka považovať za daňovo vysporiadanú.  

Možnosť uplatniť si paušálne výdavky na honoráre sa po novom dajú využiť len pri podaní 

daňového priznania.  

 Informovala prítomných, že sme dňa 21.2.2013 od OZ DLV obdržali návrh  dokumentu: 

„Memorandum o spolupráci medzi  OZ DLV a ZZVH“. Návrh bol odstúpený legislatívnej komisii 

ZZVH  k posúdeniu. Prítomní členovia VR návrh zobrali na vedomie. Na základe odporúčania 

LK bude návrh predložený  schválenie Zhromaždeniu  2013.    

 

Ing. Viliam Višacký,CSc. – *informoval prítomných o pripravovanom projekte z Višegrádskeho 

fondu na financovanie Konferencie o protipovodňovej ochrane, ktorej realizácia  sa pripravuje  na 

december 2013. ZZVH bude vystupovať ako spolupartner. Ing. Višackému boli odovzdané 

požadované dokumetny. (letter of Intent, výpis z registra organizácií a kontaktná tabuľka ) 

 Informoval prítomných o súťaži  OUŠ pri príležitosti SDV 2013. Súťažné práce budú  v roku 

2013 vypracované na tému „Keď sa spoja kvapky, vznik ne rieka, keď sa spoja  ľudia, vznikne 

spolupráca“. Listom boli vyzvané OUŠ na Slovensku.  Návrh Štatútu  je  pripravený na 

prerokovanie.  O udelenie 1 ceny súťažiacemu,   prejavilo aj MŽP SR.   



 Informoval prítomných o príprave konferencie pri príležitosti SDV 2013. Cez sekciu vôd do 

porady ministra je pripravený návrh materiálu k SDV. Materiál  do dnešného dňa nie je 

schválený. Centrálne oslavy by sa mali konať na VUVH 22.3.2013.   

 

Ing. Ján  Munkáči -  predložil návrh, aby sa  88. zasadnutie VR uskutočnilo dňa 18.4.2013 a  

22. zasadnutie Zhromaždenia zástupcov zamestnávateľov vo VH  dňa 19.4.2013 v zariadení SVP 

š.p. OZ Košice – hotel Meander Tatranská Štrba.  

Prítomní termíny zasadnutí Výkonnej rady a Zhromaždenia   schválili. 

 

 

Zapísala : Ing. Mária Richnovská                                                  .................................................. 

 

 

  

Overili :    RNDr. Marián Siekela                                                      ................................................. 

  

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

 

 

 

 

 

Schválil:                               ............................................. 

              Ing. Ján Munkáči 

         predseda Výkonnej rady 

 

 

Prílohy:  

1) Uznesenie zo zasadnutia 27.02.2013  

2)  Vyhodnotenie  plnenia uznesení  

3)  Prehľad o plnení AP 2012  

4)  Správa č.5/2012 o plnení rozpočtu 2012 a hospodárení  s finan. prostriedkami  

5a)  I. návrh AP na rok 2013 

5b)  I. návrh rozpočtu na rok 2013 

  

 

 

 

 

 



Použité skratky :  

 ZZVH           - Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve 

 VR                - Výkonná rada 

 KZVS            - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 

 AP                 - Akčný plán 

 OZ DLV         - Odborový zväz Drevo Lesy Voda 

 MPSVaR SR - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   

 SDV                - Svetový deň vody 

 RK  - revízna komisia 

 ZMOS             - združenie miest a obcí Slovenska 

 MŽP SR         - Ministerstvo životného prostredia SR 

 



 
Príloha č. 1 k protokolu 

U z n e s e n i e   
 

z 87. zasadnutia VÝKONNEJ RADY  
ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,   

 ktoré sa konalo dňa 27. februára 2013  

v zasadačke  Výskumného ústavu vodného hospodárstva  Bratislava 

 
V Ý K O N N Á   R A D A 

 
 

I. Berie na vedomie: 
 

1) Vyhodnotenie a kontrola uznesení a zápisnice 

2) Informáciu o plnení akčného plánu 2012  a činnosti odborných komisií 

3) Informáciu o plnení rozpočtu 2012 

4)  Informáciu o uzatvorení KZ u ČO, pre ktoré platí KZVS 2013 

5) Návrhy členov VR do AP a R 2013 

6) Informáciu o projekte z Višegrádskeho fondu – konferencia  Protipovodňová ochrana 

7) Informáciu o začiatku  súťaže  SUŠ  k SDV 2013, príprave konferencie k SDV 2013 

8) Informáciu o návrhu Memoranda o spolupráci medzi OZ DLV a ZZVH.  

9) Informáciu o ukončení DPČ u členov RR a zmenách pri vyplácaní autorských 

honorárov.  

 
II. Schvaľuje: 

 
1) Program zasadnutia VR 

2) Voľba    overovateľov zápisnice a uznesení:    RNDr. Marián Siekela. 

                                                                        Ing. Ingrid Kušnirákovú    

Určenie zapisovateľa zápisnice  :                       Ing.  Mária Richnovskú 

3) Schvaľuje  termín nasledujúceho zasadnutia VR  dňa 18.4.2013 a zasadnutia 

Zhromaždenia dňa 19.4.2013 v zariadení SVP, s.p. OZ Košice – hotel Meander, 

Tatranská Štrba.   

 

III. Ukladá:  
 

1) Predsedom odborných komisií  zaslať správy o činnosti komisií a návrhy do Akčného 

plánu 2013  a rozpočtu 2013      T: 31.3.2013 

2) Tajomníkovi zabezpečiť  priestory na rokovanie VR 18.4.2013 a Zhromaždenia 

19.4.2013, ubytovanie  členov VR 18.4.2013 v hotely Meander T. Štrba. T: 31.3.2013 
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3) Tajomníkovi pripraviť návrhy materiálov na rokovanie VR  a Zhromaždenia.  

T: 18.4.2013 

 
 

 
 
Overili: RNDr. Marián Siekela                                    .......................................................... 
 
 
             Ing. Ingrid Kušniráková                                 ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasovanie za uznesenie:  

Prítomní:            7 členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči, Ing. Ľubica Kopčová vz., Ing.Juraj Soták,  JUDr. Vladimír 

Zachar, RNDr.Marián Siekela,  Ing.Ján Tkáč,   Ing.Peter Gemeran, .   

Hlasovali za :     7 členov Výkonnej rady:  Ing. Ján Munkáči, Ing. Ľubica Kopčová vz., Ing.Juraj Soták,  JUDr. Vladimír 

Zachar, RNDr.Marián Siekela,  Ing.Ján Tkáč,   Ing.Peter Gemeran.   

Hlasovali proti:       0 

Zdržali sa      :        0 
                                    
 
 
 
 
 
 

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

                 predseda Výkonnej rady 
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