Naša značka:

ZZ-10/2014

Banská Bystrica, 18.9.2014

Protokol
zo 94. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 17.09.2014
v zasadačke VÚVH, Nábrežie armádneho. generála Ľ. Svobodu, 812 49 Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Program zasadnutia:
1.

Otvorenie, kontrola uznesení a zápisnice

2.

Kooptovanie nového člena

3.

Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesenia, určenie zapisovateľa

4.

Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia:
* zhodnotenie priebehu
* prerokovanie diskusných príspevkov, pripomienok a návrhov

5.

a) Plnenie akčného plánu za I. až VII.2014 a činnosť odborných komisií
správu podali predsedovia odborných komisií, doplnenie AP
b) Plnenie rozpočtu 2014 za I. až VII..2014

6.

Zapracovanie prijatých návrhov do akčného plánu a rozpočtu 2014

7.

Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2014

8.

Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2015 - príprava

9.

Rôzne, (členské, zmeny v RR, vstup do AZZ.)

ad 1. Otvorenie,

kontrola zápisnice

ad 1.1. Otvorenie Zasadnutie Výkonnej rady otvorila a viedla predsedkyňa Výkonnej rady Ing.
Ľubica Kopčová, PhD.
ad 1. 2. Kontrola zápisnice a prijatých uznesení:
Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z

93. zasadnutia Výkonnej rady vykonala

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2014 sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia Výkonnej rady:
91. konané dňa 26.2.2014, 92. konané dňa 28.4.2014, 93. konané dňa 29.4.2014 a jedno riadne
zasadnutie Zhromaždenia dňa 29.4.2014.
Z každého zasadnutia bol vyhotovený Protokol a boli prijaté Uznesenia. Vyhodnotenie
plnenia uznesení tvorí Prílohu č. 2. tejto zápisnice.
Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie

ad 2.) Kooptovanie nových členov VR
Vzhľadom k uskutočneným personálnym zmenám v členských organizáciách ZZVH
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice a OZ Bratislava, predsedkyňa

VR

oboznámila prítomných o spôsobe kooptovania nových členov VR . V zmysle Čl. 8. ods. 3. Stanov
ZZVH a predložila návrh na ukončenie členstva vo VR a na kooptovanie nových členov VR:
1a) Ukončené členstvo vo Výkonnej rade:
P.č.

Členská organizácia

Ukončenie členstva

Meno a priezvisko

vo VR dňa
1.

SVP, š.p. OZ Košice

Ing. Ing. Ján Tkáč

30.4.2014

2.

SVP, š.p. OZ Bratislava

Ing. Ing. Juraj Soták

31.8.2014

Tajomníčka informovala prítomných o liste od Ing. Juraja Sotáka, pri príležitosti jeho odchodu na
dôchodok, ktorým sa poďakoval za doterajšiu spoluprácu a poprial všetkým členom VR všetko
najlepšie.
1b) Kooptovanie nástupcov do Výkonnej rady:
P.č.

Členská organizácia

Meno a priezvisko

Kooptovanie
na VR dňa

1.

SVP, š.p. OZ Košice

Ing. Roman Ivančo, PhD.

17.9.2014

2.

SVP, š.p. OZ Bratislava

Ing. Juraj Fandel

17.9.2014

V zmysle Čl. 8. ods.3. Stanov kooptovanie nových

členov

je nutné

schváliť na najbližšom

Zhromaždení. Navrhnutí nástupcovia s kooptovaním do VR súhlasili.
2) Ukončené čestné členstvo v ZZVH
Tajomníčka informovala prítomných o prijatí smútočného oznámenia o úmrtí prvého predsedu
VR ZZVH Ing. Dezidera Sokáča a ukončení čestného členstva v ZZVH.
P.č.

Meno a priezvisko

Ukončenie členstva

Funkcia

dňa
1.

Ing. Dezider Sokáč

I. predseda VR 1991

22.7.2013

ad 3. Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa
ad. 3.1. Schválenie programu
Zasadnutia VR sa zúčastnilo 9 členov VR, (z toho 1 v zastúpení Ing. Ladislava Lazara ,
v zmysle ústneho poverenia zastupoval JUDr. Peter Hajduček). Ďalej sa rokovania zúčastnilo 6
predsedovia odborných komisií, tajomník, predseda RR. Účasť na zasadnutí bola: VR 100 %,
Komisie: 100 %, Celkom: 100 %.
94. Zasadnutie VR bolo uznášania schopné.
Predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
zasadnutia na schválenie. Predložený
pripomienok.

predložila prítomným návrh programu

program bol schválený všetkými prítomnými bez

ad. 3.2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, 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 všetkými prítomnými bez pripomienok.
ad 4.) Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia:
Zhodnotenie priebehu zasadnutia, vykonala predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
Zhromaždenie sa konalo dňa 29. apríla 2014 v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p.,
Hotel Meander Tatranská Štrba. Zhromaždenie bolo uznášania schopné s účasťou 66,67 %.
Rokovanie prebehlo v zmysle prijatého programu. Na rokovaní boli prerokované a schválené
dôležité dokumenty ako Správa predsedu VR za rok 2013, Správa RK za rok 2013, AP na rok
2014, Rozpočet na rok 2014, KZ VS na rok 2014.
Z dôvodu, že v roku 2013 sme nezaznamenali žiadne personálnej zmeny kooptovanie nových
členov do VR nebolo potrebné.
Medzi najdôležitejšie body programu Zhromaždenia boli voľby do orgánov ZZVH, predsedu
redakčnej rady a schválenie tajomníka ZZVH. Novozvolená VR si zvolila nových podpredsedov
predsedov odborných komisií, členov RHSD, vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie. Z volieb
boli spracované Správy mandátovej a volebnej komisie, ktoré zhromaždenie schválilo.
Z rokovania Zhromaždenia bol spracovaný Protokol s prílohami, ktorý bol zaslaný všetkým členom
ZZVH.
V diskusii vystúpili prítomní účastníci Zhromaždenia::
Ing. Ján Munkáči:a) Informoval prítomných o ukončení členstva v ZZVH organizáciami
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad, k 1.1.2014, Inprocon s.r.o, Bratislava,
k 31.12.2013. Ingeo - Envilab, Žilina k 30.4.2014 a Hydrotech a.s. Vinosady k 30.4.2014.
Prítomní zástupcovia ČO ukončenie členstva v ZZVH zobrali na vedomie s tým, že odchádzajúcim
organizáciám nevznikol nárok na žiadne majetkové vysporiadanie.
b)

Nakoniec vzhľadom na ukončenie svojej činnosti v Združení poďakoval sa za dlhodobú

spoluprácu všetkým zástupcom zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve ako aj predsedom
odborných komisií. Uviedol, že niektoré úlohy sa podarilo splniť lepšie , niektoré menej. Poprial do
ďalšieho obdobia celej novozvolenej Výkonnej rade, predsedom OK veľa zdravia, zdaru pri plnení
schválených úloh a vyjadril svoje prianie zachovať do ďalšieho obdobia
Vodohospodársky spravodajca ako aj pokračovanie

vydávanie časopisu

aktivít na zviditeľnenie vodného

hospodárstva.
Milan Kelčík – podpredseda OZ DLV ospravedlnil neúčasť predsedu OZ DLV

pána Zdenka

Dlugoša a poďakoval sa za pozvanie. Ďalej vyslovil poďakovanie za doterajšiu spoluprácu a
zablahoželal novej VR ako aj predsedkyni VR k jej zvoleniu.
Ing. Peter Gemeran – predložil návrh na čestné členstvo v ZZVH pre Ing. Jána Munkáčiho za jeho
zásluhy o rozvoj Združenia počas jeho dlhoročného pôsobenia vo funkcii predsedu VR ZZVH.
Všetci prítomní s návrhom súhlasili.

Ing. Mária Richnovská –
zamestnancov

požiadala prítomných o zaslanie

organizácie pre účely

návratky s uvedením počtov

vyúčtovania členského príspevku na rok 2014 ako aj

o aktualizáciu identifikačných údajov o členskej organizácii.
Diskusné príspevky - informácie boli
Z prerokovania diskusných príspevkov

na VR prerokované a zobraté na vedomie.

neboli prijaté ďalšie úlohy. Plnenie uznesenia zo

Zhromaždenia bolo predmetom bodu 1. tejto Výkonnej rady.
Ad. 5.) Plnenie AP, rozpočtu a doplnenie AP 2014
ad.5.a) Plnenie akčného plánu a činnosť OK
O plnení Akčného plánu informovali ústne predsedovia odborných komisií a tajomníčka
ZZVH.
 Legislatívna komisia – predsedkyňa JUDr. Mária Vaššová informovala o činnosti komisie v roku
2014. Komisia zasadala 1 x v dňoch 15. – 16.04.2014 v zariadení SVP, š.p. OZ Košice,

Hotel Meander, Tatranská Štrba a prerokovala aktuálne právne problamatiky a koordináciu
riešenia v podmienkach vodného hospodárstva. Agendu legislatívnej komisie prevzala nová
predsedkyňa od JUDr. Cvancingera. Plánuje ešte 1 zasadnutie v mesiaci oktober 2014.
 Komisia pre propagáciu T a I – predsedkyňa Ing. Kušniráková informovala o činnosti komisie
v súvislosti s propagáciou. Uviedla, že WWW stránka sa aktualizuje a je na nej uverejnený
časopis Vodohospodársky spravodajca. Komisia je zapojená spolu s komisiou

vedecko -

technickou do pripravy a realizácie konferencie mladých vodohospodárov, zapája sa do akcií
organizovanými členskými organizáciami a MŽP SR. Zúčastňuje sa pri vyhodnocovaní súťaže
študentov stredných umeleckých škôl

k SDV, súťaže o najlepšiu diplomovú prácu na

Slovenskej technickej univerzite , katedra vodného hospodárstva a krajiny a katedra
hydrotechniky.
 Komisia vedecko-technická – predsedkyňa Ing. Danica Lešková uviedla, že komisia v roku
2014 zabezpečovala spolu s komisiou pre propagáciu, súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, pod
záštitou ZZVH sa zúčastnila odbornej konferencie Deň Dunaja, na IV. štvrťrok pripravuje súťaž
mladých hydrológov a vodohospodárov.
 Komisia pre spoluprácu a styk so zahraničím – predseda Ing. Viliam Višacký informoval
o projekte podanom na Višegrádsky fond na dotáciu konferencie Manažment povodí
a povodňových rizík 2015. O výsledku našej žiadosti budeme informovaní v decembri 2014.
V roku 2014 spracoval Ing. Višacký aj vyúčtovanie predchádzajúcej konferencie z roku 2013 s
doplatkom na úplnú sumu poskytnutej dotácie pre ZZVH.
 Komisia sociálna a mzdová – predseda Ing. Ladislav Bariak bol ospravedlnený.
 Redakčná rada časopisu VS – predseda

Ing. Pavel Hucko informoval, že redakčná rada

zasadala 4x. K termínu zasadnutia VR vyšlo číslo

časopisu 1-8/2014 + mimoriadne číslo.

V sledovanom období došlo ku zmene

zodpovednej redaktorky časopisu. Bola

na funkcii

ukončená DPČ s pani Mrg. Tatianou Šimkovou a na základe výberového konania bola
uzatvorená nová DPČ s Mgr. Zuzanou Kolačanovou.

Ďalej informoval, že kurz vodohospodárov I a II. bol zrušený pre malý záujem. Konferencia
Hydrochémia 2014 sa uskutočnila, príspevok o konferencii je uverejnený v časopise.
Hydrobiologický kurz sa uskutoční v IX. a X.2014.
Prehľad o plnení AP k 30.8.2014 je Prílohou č. 3 tejto zápisnice.
ad 5.b.) Plnenie rozpočtu k 30.09.2014
O plnení rozpočtu 2014 a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu
tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. Správa č. 3/2014 tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice.
ad 5.c.) Doplnenie AP, rozpočtu 2014
Zo strany prítomných boli vznesené 2 požiadavky na doplnenie AP 2014.
1.časť II. Semináre, konferencie – doplniť o „Deň Dunaja“, T: 4.VII.2014 Z: Ing. Lešková, SHMU
2.časť II. Semináre, konferencie – doplniť o konferenciu

Problém ochrany podzemných vôd,

T: 11.12.2014 Z Ing. Hucko, VÚVH
ad 6) Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2014
O pripravovaných akciách informovali predsedovia komisií. Ich finančné zabezpečenie je reálne.
ad 7) Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2015 - príprava
V tomto bode predsedkyňa Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová informoval prítomných
o príprave na kolektívne vyjedávanie s OZ DLV o KZVS 2015. Od OZ DLV v mesiaci október
očakávame, že nám bude predložený I. návrh KZVS 2015. Tento bude predložený dotknutým
členským organizáciám na pripomienkovanie z ich strany.
Vyjednávaním boli poverení vyjednávači pre kolektívne vyjednávanie a dohodovanie o KZVS 2015
a to podpredsedovia VR

Ing. Peter Gemeran a RNDr. Marián Siekela a predseda sociálnej

a mzdovej komisie Ing. Ladislav Bariak.
Podľa KZVS 2015 sa

budú riadiť 2 členské organizácie ZZVH: SVP, š. p., Banská

Štiavnica so 4 odštepnými závodmi, Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava.
ad 9) R ô z n e
Vystúpili členovia VR i predsedovia komisií:
1)

Ing. Richnovská – informovala prítomných o zaslaní faktúr za členské príspevky na rok 2014.
K termínu zasadnutia VR členské uhradili 7 z 13 členských organizácií.
Vyjadrila poďakovanie Ing. Višackému za jeho prínos pri získavaní finančných zdrojov pre
ZZVH

formou

dotácie

z Višegrádskeho

fondu

na

konferencie

Menažment

povodí

a povodňových rizík v roku 2013, 2014 a aj za podanú žiadosť na rok 2015.
2)

Ing.Kopčová, PhD. - informovala prítomných o možnosti vstupu ZZVH do Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení SR. Za vodné hospodárstvo je členom Asociácia
vodárenských spoločností. Za veľkú vodu nie je žiadne zastúpenie a z tohto dôvodu pre
posilnenie záujmov VH predniesla návrh na vstup do tejto organizácie.

3)

Ing. Benko,PhD. – vyslovil dotaz, že aký to bude mať prínos pre ZZVH a či výdavky na
členské v tejto organizácii nebude mať vplyv na výšku členského v ZZVH. Predsedkyňa mu
odpovedala, že členské sa z tohto dôvodu nebude upravovať.

4)

Ing. Gemeran – podporil vstup do AZZZ SR, ak je finančný náklad vyriešený.
Po diskusii predsedkyňa predniesla návrh na hlasovanie za vstup ZZVH do AZZZ SR od
1.1.2015.
Všetci prítomní členovia VR s návrhom na vstup do AZZz SR súhlasili.

5)

Ing. Hucko – informoval o obsadení a zmenách v redakčnej rade časopisu. JUDr. Zachar
podal návrh na zmenu zástupcu za SVP š.p., OZ Piešťany, kde Ing. Raksányi bude nahradený
Ing. Málinkom. Ďalej

informoval, že účasť na RR Dr.Ing Tůmom

z ČR býva dosť

problematická, ale je s nim v stálom kontakte, či už telefonicky, mailom.
6)

Ing. Supek – podporil udržiavane spolupráce so zástupcami z Českej republiky či už
v súvislosti s časopisom alebo pri organizovaní konferencií a seminárov.

7)

Členovia VR uložili:
 Tajomníkovi ZZVH Ing. Richnovskej a predsedovi legislatívnej komisie JUDr. Vaššovej,
predložiť Notárskej komore žiadosť na zaregistrovanie ZZVH ako príjemcu časti dane
z príjmu odvedenej za rok 2014 do 15.12.2014.
 Tajomníkovi ZZVH, Ing. Richnovskej, spracovať a doručiť na Environmentálny fond projekt
na financovanie zhotovenia a expedície časopisu Vodohospodársky spravodajca na rok 2015
do 31.10.2014.

8)

Predsedkyňa VR - Ing. Ľubica Kopčová, PhD - sa na záver zasadnutia poďakovala za účasť
na zasadnutí a predložila návrh, aby sa

95. zasadnutie VR uskutočnilo dňa 16.12.2014

v zariadení Zelený dvor v Slovenskom Grobe.
Prítomní termín zasadnutia Výkonnej rady schválili.
Zapísala : Ing. Mária Richnovská
Overili :

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

RNDr. Marián Siekela

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

Ing. Ingrid Kušniráková

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

Schválil:

....................................................
Ing. Ľubica Kopčová,PhD.
predsedkyňa Výkonnej rady

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 17.9.2014
2) Vyhodnotenie plnenia predchádzajúcich uznesení
3) Plnenie rozpočtu 2014
4) Plnenie AP 2014

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



AZZZ SR

- Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Príloha č. 1 k protokolu
zo dňa 17.09.2014

Uznesenie
zo 94. zasadnutia V ý k o n n e j r a d y
ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,
ktoré sa konalo dňa 17. septembra 2014 v zasadačke VÚVH Bratislava

VÝKONNÁ RADA
I.

Berie na vedomie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrolu zápisnice a uznesení z Výkonnej rady,a Zhromaždenia
Závery a diskusné príspevky z ostatného zasadnutia Zhromaždenia z 29.4.2014
Informáciu o plnení akčného plánu 2014 a činnosti odborných komisií k 31.8.2014
Informáciu o plnení rozpočtu 2014 so stavom k 31.8.2014
Zabezpečenie podujatí AP na najbližšie obdobie
Ukončenie členstva vo VR ( Ing. Tkáč, Ing. Soták)
S c h v a ľ u j e:

II.

1) Kooptovanie nových členov VR (Ing. Roman Ivančo, PhD, Ing. Juraj Fandel)
2) a) Program 94. zasadnutia Výkonnej rady
b) Overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Ingrid Kušnirákovú, RNDr. Mariána Siekelu
c) Zapisovateľa zápisnice :
Ing. Máriu Richnovskú
2) DPČ a vyplatenie odmeny za upresňovanie údajov na WWW stránke ZZVH Ing. Liborovi
Štubňovi vo výške 500,00 € v hrubom
3) Vyplatenie odmeny redakčnej rade za rok 2014 vo výške 2 000,00 EUR
5) Úpravu Akčného plánu na rok 2014
6) Vstup ZZVH do Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR od 1.1.2015.
III.

Poveruje:
1). Podpredsedov VR Ing. Petra Gemerana , RNDr.Mariána Siekelu a predsedu sociálnej a
mzdovej komisie Ing. Ladislava Bariaka ako vyjednávačov pri kolektívnom vyjednávaní,
príprave KZVS na rok 2015.
2) Dohodovať tarifné mzdy v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015, ako aj ďalšie
dohodovania v ostatných častiach KZVS.podľa požiadaviek GR SVP š.p.B.Štiavnica a VV
Bratislava,
3) Predsedu VR k rokovaniu s AVS, MŽP SR o akciách ako je SDV 2015 a ďalších
konferenciách a súťažiach pripravovaných na rok 2015

IV.

Ukladá:
1) Tajomníkovi ZZVH Ing. Richnovskej a predsedovi legislatívnej komisie JUDr. Márii Vaššovej,
predložiť Notárskej komore žiadosť na zaregistrovanie ZZVH ako príjemcu časti dane
z príjmu odvedenej za rok 2015 do 15.12.2014.
2) Tajomníkovi ZZVH, Ing. Richnovskej, spracovať a doručiť na Environmentálny fond projekt
na financovanie zhotovenia a expedície časopisu Vodohospodársky spravodajca na rok 2015
do 31.10.2014.

Overili:

RNDr. Marián Siekela ............................................
Ing. Ingrid Kušniráková ..........................................
.........................................

Dňa 17.09.2014

Ing. Ľubica Kopčová
predseda Výkonnej rady

Hlasovanie za uznesenie: Prítomní: 9 členov Výkonnej rady: Ing. Ľubica Kopčová, PhD., Ing. Marián Supek, Ing. Roman
Ivančo, PhD.,Ing. Juraj Fandel, RNDr.Marián Siekela, RNDr. Martin Benko, PhD, Ing. Peter Gemeran, Ing. JUDr.Peter
Hajduček, Judr. Vladimír Zachar.
Hlasovali za :9.členov Výkonnej rady: Hlasovali proti: 0 Zdržali sa : 0

Naša značka : ZZ- 8/14
Banská Bystrica, 29.4.2014

Protokol
zo 93. zasadnutia Výkonnej rady, konanej dňa 29.4.2014
v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., OZ Košice,
Hotel Meander, Tatranská Štrba
Prítomní:

8 členov VR, podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Ospravedlnení:

1 člen VR- Ing. Ladislav Lazár

Program:
1.

Otvorenie, schválenie programu, mandátovej a volebnej komisie, overovateľov
zápisnice, určenie zapisovateľa

2.

Voľby dvoch podpredsedov, predsedu redakčnej rady a predsedov odborných komisií

ad 1) Otvorenie – Prvé zasadnutie novozvolenej Výkonnej rady sa uskutočnilo v prestávke
rokovania Zhromaždenia, po voľbách do orgánov ZZVH. Zasadnutie otvorila a viedla
novozvolená predsedkyňa Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová.
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli schválení: RNDr. Marián Siekela a Ing. Ingrid
Kušniráková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Richnovská.
Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí a schválení tí istí zástupcovia ako pri
voľbách do Výkonnej rady: Predseda JUDr. Július Cvancinger, člen

Ing. Višacký, člen

Ing. Bursa.
Zasadnutia VR sa zúčastnilo 8 z 9 člennej VR, čo predstavovalo nadpolovičnú

väčšinu

členov a umožnilo vykonanie volieb. Účasť na VR bola: 88,89 %. Zasadanie bolo uznášania
schopné.
Program zasadnutia bod prijatý všetkými prítomnými, tak ako bol navrhnutý.
ad 2) Voľby- dvoch podpredsedov, predsedu redakčnej rady a predsedov odborných komisií
Priebeh volieb organizoval a riadil
a mandátovej komisie.

JUDr.Július Cvancinger, predseda volebnej

Volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov Výkonnej rady

a prítomnými bolo

schválený spôsob konania volieb: verejne a hlasovanie an blok.
Výsledky volieb Výkonnou radou dňa 29.4.2014 na obdobie dvoch rokov 2014 - 2016:
Hlasovaním boli prítomnými zvolení:


2 podpredsedovia Výkonnej rady:



predsedovia odborných komisií:

legislatívnej

vedecko-technickej

pre propagáciu, tlač a informácie

mzdovej a sociálnej

pre spoluprácu so zahraničím

- JUDr. Mária Vaššová
- Ing. Danica Lešková, PhD.,
- Ing. Ingrid Kušniráková
- Ing. Ladislav Bariak
- Ing. Viliam Višacký, CSc.



predseda redakčnej rady časopisu VS:

- Ing. Pavel Hucko, CSc.



členovia odvetvovej RHSD:

- predseda VR a
2 podpredsedovia VR



vyjednávači pre kolektívne vyjednávanie:

- predseda VR a
- 2 podpredsedovia VR

- RNDr. Marián Siekela
- Ing. Peter Gemeran

O výsledku priebehu a výsledkoch volieb mandátová a volebná komisia vypracovala správu,
s ktorou informovala Zhromaždenie.
Po vyčerpaní programu predsedkyňa Výkonnej rady, 93. zasadnutie Výkonnej rady
ukončila.
Zapísala: Ing. Mária Richnovská
Overili :

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

RNDr. Marián Siekela

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

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

....................................................
predsedkyňa Výkonnej rady
Ing. Ľubica Kopčová
Prílohy: 1) Uznesenie
2) Správa volebnej a mandátovej komisie
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Príloha č. 1 k protokolu z VR
zo dňa 29.04.2014

Uznesenie
z 93. zasadnutia novozvolenej Výkonnej rady
ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VH NA SLOVENSKU,
ktoré sa konalo dňa 29.apríla 2014 v SVP, š.p., OZ Košice, hotel Meander Tatranská štrba

VÝKONNÁ RADA
I. Berie na vedomie:
1) Správu mandátovej a volebnej komisie o výsledku volieb dvoch podpredsedov, predsedu redakčnej rady a predsedov odborných komisií, členov odvetvovej RHSD, vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie
II. Schvaľuje:
1) a) Program zasadnutia
b) Overovateľov zápisnice a uznesení:
1.
RNDr. Marián Siekela
2.
Ing. Ingrid Kušniráková
c) Určuje zapisovateľa zápisnice :
1.
Ing. Máriu Richnovská
2) Priebeh konania a výsledky volieb: dvoch podpredsedov, predsedu redakčnej rady a predsedov
odborných komisií, členov odvetvovej RHSD, vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie:
1. 2 podpredsedov VR:

P.č..

Funkcia

Organizácia

Meno a priezvisko

1.
podpredseda
Ing. Peter Gemeran
2.
podpredseda
RNDr. Marián Siekela
b) Predsedovia odborných komisií:
P.č.
Komisia
Meno a priezvisko
1.
Legislatívna
JUDr. Mária Vaššová
2.
Pre propagáciu T a I
Ing. Ingrid Kušniráková
3.
Vedecko-technická
Ing. Danica Lešková, PhD.
4.
Pre spoluprácu a styk Ing. Viliam Višacký, CSc.
so zahraničím
5.
Sociálna a mzdová
Ing. Ladislav Bariak
c) Predseda redakčná rada:
Fukcia
Meno a priezvisko
1.
predseda
Ing. Pavel Hucko CSc.
d) Do funkcie dvoch členov odvetvovej RHSD:
Funkcia
Meno a priezvisko
predseda
Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
podpredseda
RNDr. Marián Siekela
podpredseda
Ing. Peter Gemeran
e) Do funkcie vyjednávačov pre kolektívne vyjednávanie:
Funkcia
Meno a priezvisko
predseda
Ing. Ľubica Kopčová, PhD.
podpredseda
RNDr. Marián Siekela
podpredseda
Ing. Peter Gemeran

HYDROCOOP BA
SVP š.p., OZ BB
Organizácia
SVP,š.p.OZ Bratislava
SVP,š.p.OZ B Bystrica
SHMÚ
VÚVH
SVP,š.p. PR B. Štiavnica
Organizácia
VÚVH
Organizácia
VÚVH, BA
SVP š.p.,OZ B.Bystrica,
HYDROCOOP s r.o.,
Organizácia
VÚVH, BA
SVP š.p.,OZ B.Bystrica,
HYDROCOOP s r.o.,

Overili:
RNDr. Marián Siekela

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

Ing. Ingrid Kušniráková

...........................................
............................................
predseda Výkonnej rady
Ing. Ľubica Kopčová, PhD.,

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní:
8 členov Výkonnej rady:
Hlasovali za : 8 členov Výkonnej rady:
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa
:
0

Naša značka:
ZZ-5/14
Banská Bystrica, 5.5.2014

Protokol
zo 92. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 28.04.2014
v zasadačke SVP š.p., OZ Košice, Hotel Meander, 059 41Tatranská Štrba
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Program:
1)

Otvorenie

2)

Schválenie programu , overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa

3)

Kontrola plnenia uznesení

4)

Príprava dokumentov predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia za rok 2013 ,

5)

Návrh akčného plánu a návrh do rozpočtu na rok 2014

6)

Prerokovanie návrhu kandidátky na voľby do orgánov ZZVH

7)

Rôzne – zhodnotenie SDV 2014, návrh na výšku odmien na konferenciu MVH, odmeny za
súťaž o najlepšie DP, návrh na odmenu pre redakčnú radu na rok 2014.

ad 1.)

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

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 8 členov VR (ospravedlnený bol 1 člen VR: VV Ing. Ladislav Lazár),
6 predsedovia odborných komisií, predseda RR a tajomník. Účasť členov VR na zasadnutí bola:
88,89 %, Predsedov odborných komisií:100 %, Celkom: VR + komisie 93,75 %.
Zasadnutie VR bolo uznášania schopné.
ad 2.) Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa
Predseda VR Ing. Munkáči prítomným predložil návrh na schválenie programu zasadnutia.
Predložený program bol schválený 8 členmi VR.
Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení: RNDr. Marián Siekela a Ing. Ingrid
Kušniráková, za zapisovateľa: Ing. Mária Richnovská.
Predložený návrh bol schválený 8 členmi VR.

ad. 3.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení:
Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z 91. zasadnutia a z predchádzajúcich rokovaní
Výkonnej rady, zo Zhromaždenia, vykonala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská.
V roku 2013 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia Výkonnej rady: 87. konané dňa 27.2.2013, 88.
konané dňa 18.4.2013, 89. konané dňa 13.9.2013, 90.zasadnutie konané v Slovenskom Grobe
a jedno riadne zasadnutie Zhromaždenia dňa 19.4.2013.

Z každého zasadnutia je vyhotovený

Protokol a bolo prijaté Uznesenie . Vyhodnotenie tvorí Prílohu č. 2. tejto zápisnice.
Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie
ad.4) Príprava dokumentov za rok 2013, predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia
O pripravovaných materiáloch vyhodnocujúcich činnosť a hospodárenie za rok 2013 informovala
tajomníčka ZZVH a predseda VR Ing. Munkáči. Materiál bol prítomným odovzdaný aj 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 VR už nebola vykonaná žiadna úprava pracovného materiálu.
Prehľad o plnení AP 2013 bol prílohou písomných materiálov.
 Správa o hospodárení: plnenie rozpočtu za rok 2013, analytické členenie príjmov a výdavkov,
Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch, ročná závierka za rok 2013 boli odporučené na rokovanie
Zhromaždenia bez úprav.
Plnenie rozpočtu bolo prílohou písomných materiálov.
 Správa revíznej komisie bola odporučená bez pripomienok na rokovanie Zhromaždenia a tiež bola
súčasťou písomných materiálov.
ad 5 ) Návrhy na zameranie činnosti v akčnom pláne v roku 2014 a návrhy do rozpočtu 2014
1. V prvom návrhu AP na rok 2014 boli zahrnuté pravidelne opakujúce sa akcie ZZVH, ktoré boli
doplnené o návrhy členov na 91. zasadnutí VR a takýto návrh bol predložený členom VR
v pracovných materiáloch. Na 92. zasadnutí VR bol prítomnými členmi pracovný návrh AP ešte
doplnený o aktuálne akcie v roku 2014:
časť III. Publikácie, filmy, časopisy doplnené o projekty
bod 1. Vodohospodársky spravodajca rok 2014 bol doplnený:


1 x mimoriadne číslo venované Stratégii EU pre dunajský región – Dunajská Stratégia
v náklade 1800 ks.



zvýšený náklad o 150 ks u číslo 3-4/2014 pri príležitosti stretnutia vodohospodárov k SDV
2014.



zvýšený náklad

o 250 ks u číslo 5-6/2014 pri príležitosti

XXXIV. Priehradných dní –

medzinárodnej konferencie
bod 5 doplnený. Príprava projektu VF na podporu medzinárodnej konferencie Manažment povodí
a povodňových rizík 2015
bod 6 doplnený. Príprava projektu EF na podporu vydávania časopisu Vodohospodársky
spravodajca 2015
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AP upravený a doplnený a takto bol odporučený na predloženie Zhromaždeniu a na schválenie.
Návrh na AP bol súčasťou písomných materiálov .
2. Návrh rozpočtu na rok 2014 bol doplnený v príjmovej i výdavkovej časti o 4 tis. EUR z dôvodu
vydanie mimoriadneho čísla časopisu VS – na tému Dunajská stratégia. Združenie zabezpečí tlač
časopisu u zazmluvneného dodávateľa

a výdavky budú uhradené z projektu cez VUVH, ktorý

zabezpečuje realizáciu celého mimoriadneho čísla.
Takto doplnený rozpočet bol odporučený na rokovanie Zhromaždeniu a na schválenie.
Návrh rozpočtu bol súčasťou písomných materiálov.
ad 6) Prerokovanie návrhu kandidátky na voľby do orgánov ZZVH
V zmysle článku 8 bod 3. Stanov Združenia, funkčné obdobie členov Výkonnej rady je dvojročné.
Predchádzajúce voľby sa uskutočnili 20.4.2012 a z tohto dôvodu je nutné vykonať nové voľby členov
VR, predsedu VR, členov revíznej komisie a schváliť tajomníka ZZVH. Následne novozvolená VR si
zvolí 2 podpredsedov, predsedov odborných komisií a predsedu redakčnej rady časopisu.
Predseda VR Ing. Munkáči predniesol prítomným návrh kandidátky

do všetkých orgánov ZZVH

a prítomní členovia VR odporučili aby návrh bol predložený Zhromaždeniu na vykonanie volieb.
ad 7) Rôzne
ad 7.1. Informácia predsedu o slávnostnom stretnutí k SDV 2014
Celoslovenské slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 21.03.2014 v zariadení hotela Dixon v Banskej
Bystrici. Mottom tohoročnej konferencie bolo „ Voda a energia“. Organizačne a finančne konferenciu
zabezpečovali: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia
vodárenských spoločností, ktoré uzatvorili Zmluva o spolupráci pri zabezpečení a realizácii podujatia
„Svetový deň vody 2014“, ďalej sa pri organizácii konferencie podieľal i Výskumný ústav vodného
hospodárstva Bratislava. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy,
verejnej správy, zástupcovia OZ DLV, Slovenskej technickej univerzity, FAO, predsedovia národných
výborov IWA, ICOLD, ICID členské organizácie ZZVH a AVS, celkom 150 osôb. V programe
slávnostného stretnutia boli: príhovor predsedu vlády SR, príhovor ministra životného prostredia SR,
príhovor ministra pôdohospodárstva SR, príhovor ministerky zdravotníctva SR, príhovor prezidenta
Asociácie vodárenských spoločností, príhovor predsedu Výkonnej rady Združenia
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Okrem slávnostného stretnutia k Svetovému dňu vody aj v tomto roku ČO ZZVH realizovali
sprievodné akcie, kde sa zamestnanci vodohospodárskych organizácií: SHMU, SVP š.p., VÚVH
snažili zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti v oblasti využívania vody a jej významu pre život a
zdravie človeka.
Prítomní členovia VR boli oboznámiení aj so zapojením žiakov SOUŠ do súťaže o najlepšie
výtvarné prípadne slovesné diela na vyhlásenú tému - motto k SDV. Výstava najlepších diel sa
uskutočnila v átriu MŽP SR, kde boli víťazi aj odmenení.
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Ad. 7.2. Návrh na výšku odmeny pri súťažiach MVH a DP a RR 2012
VR odporučila Zhromaždeniu schváliť nasledovné výšky odmien v roku 2014:
a) V zmysle článku č. 7. Štatútu konferencie mladých vodohospodárov pre rok 2014 odporúča VR
Zhromaždeniu schváliť výšku odmeny pre 3 najlepšie súťažné príspevky v 2 kategóriách po 100,00
Eur za každú, celkom 600,00 Eur.
b) V zmysle článku č. 7 Štatútu súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú prácu pre rok 2014 z
Katedry vodného hospodárstva krajiny 1 x a Katedry hydrotechniky 1 x STU Bratislava, VR
odporúča Zhromaždeniu schváliť výšku odmeny po 150,00 EUR za každú.
c) V zmysle Štatútu časopisu Vodohospodársky Spravodajca čl.1. Druhá hlava.výšku odmeny pre
rok 2014 vo výške 2000,00 EUR pre redakčnú radu.
Po vyčerpaní programu

a schválení

uznesenia, predseda Výkonnej rady Ing. Munkáči,

poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie Výkonnej rady ukončil.
Zapísala : Ing. Mária Richnovská

Overili :

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

RNDr. Marián Siekela

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

Ing. Ingrid Kušniráková

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

Schválil:

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

Prílohy:
1) Uznesenie zo zasadnutia 28.04.2014
2) Vyhodnotenie plnenia predchádzajúcich uznesení
A) Materiály odovzdané členom VR pred rokovaním:
1) Správa predsedu o činnosti ZZVH
2) Prehľad o plnení rozpočtu a AP za rok 2013
3) Správa revíznej komisie
4) Akčný plán na rok 2014 - návrh
5) Rozpočet na rok 2014 – návrh
6) Kandidátka do orgánov ZZVH
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Použité skratky :


ZZVH

- Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve



VH

- Vodné hospodárstvo



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



AZZZ

- Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
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Príloha č. 1 k protokolu VR
zo dňa 28.04.2014

Uznesenie
zo 92.zasadnutia V ý k o n n e j r a d y
ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,
ktoré sa konalo dňa 28. apríla.2014 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 2013
II. Schvaľuje:
1) Program zasadnutia VR
a) Overovateľov zápisnice :
b) Určuje zapisovateľa zápisnice :

Ing. RNDr. Marián -Siekela, Ing. Ingrid Kušniráková
Ing. Máriu Richnovská

III. Odporúča :
1) Predsedovi VR predložiť materiály vyhodnocujúce plnenie akčného plánu a rozpočtu za rok
2013 a upravené materiály akčného plnánu a rozpočtu na rok 2014 Zhromaždeniu zástupcov
zamestnávateľov vo VH na schválenie dňa 29.4.2014.
2) V zmysle článku č. 7. Štatútu konferencie mladých vodohospodárov pre rok 2014 VR odporúča
Zhromaždeniu schváliť výšku odmeny pre najlepšie súťažné príspevky po 100,00 Eur pre 2
kategórie .
3) V zmysle článku č. 7 Štatútu súťaže o cenu ZZVH za najlepšiu diplomovú prácu pre rok 2014 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 2014
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.

Overili:
RNDr. Marián Siekela

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

Ing. Ingrid Kušniráková

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

.
Schválil

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní: 8 členov Výkonnej rady:
Hlasovali za : 8 členov Výkonnej rady:
Hlasovali proti:
0,
Zdržali sa
:
0

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

Naša značka:
ZZ-2/2014
Banská Bystrica, 28.2.2014

Protokol
zo 91. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 26.02.2014
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 z 90. rokovania VR

3.

Návrh rozpočtu ma rok 2014

4.

Návrh Akčného plánu na rok 2014

5.

Informácia o príprave konferencie k SDV 2014

6.

Rôzne: Príprava na Zhromaždenie, Závery vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Manažment povodí a povodňových rizík 2013

ad 1.) Otvorenie, Schválenie programu, overovateľov zápisnice a uznesení, mandátovej
a volebnej komisie určenie zapisovateľa

kontrola zápisnice

ad 1.1. Otvorenie Zasadnutie Výkonnej rady otvoril a viedol predseda Výkonnej rady Ing. Ján
Munkáči.
ad 1.2. Schválenie programu,
Zasadnutia VR zúčastnilo 7 členov VR, (z toho 1 v zastúpení RNDr. Martina Benku PhD,
v zmysle písomného poverenia zastupovala RNDr. Oľga Majerčáková), 2 členovia sa ospravedlnili
( Ing. Juraj Soták, Ing. Ladislav Lazár). Ďalej sa rokovania sa zúčastnili 6 predsedovia odborných
komisií, tajomník, predseda RR sa ospravedlnil. Účasť na zasadnutí bola: VR 77,78 %,
Komisie:85,71 %, Celkom:81,25 %. Zasadnutie VR bolo uznášania schopné.
Predseda VR Ing. Munkáči prítomným predložil návrh na schválenie programu zasadnutia.
Predložený program bol schválený všetkými prítomnými.
ad. 1.3.. 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 7 členmi VR.

ad 2.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení:
Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z 90. zasadnutia Výkonnej rady vykonala
tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2013 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia Výkonnej rady:
87. konané dňa 27.2.2013, 88. konané dňa 18.4.2013, 89. konané dňa 13.9.2013, 90.zasadnutie
konané v Slovenskom Grobe a jedno riadne zasadnutie Zhromaždenia dňa 19.5.2013. Z každého
zasadnutia je vyhotovený Protokol a bolo prijaté Uznesenie . Vyhodnotenie tvorí Prílohu č. 2.
tejto zápisnice.
Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie
ad 3.) I. Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu 2014 bol vypracovaný na základe výsledkov hospodárenia k 31.12.2014
a navrhovaných akcií v Akčnom pláne na rok 2014. Tento I. návrh prítomní zobrali na vedomie
a bude ešte doplnený, prípadne zmenený na zasadnutí VR pred Zhromaždením v roku 2014.
I. návrh rozpočtu tvorí Prílohu č. 3. tejto zápisnice.
ad 4) I. Návrh Akčného plánu na rok 2014
Návrh Akčného plánu na rok 2014 vychádzal z AP predchádzajúcich rokov, kde sú niektoré aktivity
opakujúce sa každý rok, ďalšie úlohy boli doplnené o návrhy prítomných členov a budú ešte
dopracované na poslednom rokovaní VR pred Zhromaždením . I. návrh Akčného plánu tvorí
Prílohou č. 4 tejto zápisnice.
Predložený návrh AP prítomní zobrali na vedomie
ad 5.) Informácia o príprave slávnostného stretnutia pri príležitosti SDV 2014
O príprave SDV 2014 na tému „ Voda a energia“ informoval prítomných predseda Ing. Ján
Munkáči a podpredsedkyňa Ing. Ľubica Kopčová. Slávnostné stretnutie sa uskutoční dňa
21.3.2014 v hotely Dixon v Banskej Bystrici. Organizátormi podujatia sú : MŽP SR, ZZVH, AVS
a VUVH. Financovanie podujatia bude v zmysle uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi ZZVH
a AVS. Pozvánku pre 150 účastníkov spracuje VUVH. Rozdeľovník pozvánok : Spoloční hostia
50 VUVH, 50 AVS, 50 ZZVH.

Po podujatí bude stretnutie s novinármi. Prítomní členovia

odsúhlasili na tento vodársky sviatok poskytnúť 150 ks časopisu Vodohospodársky spravodajca
číslo 3 – 4 /2014 a 200 ks DVD - Klauzúry a prvé energetické vodné diela.
ad 6.) R ô z n e
Vystúpili členovia VR a predsedovia komisií:
Ing. Ján Munkáči:


informoval prítomných o odchode dlhoročného člena redakčnej rady Ing. Ballera, CSc, ktorý

opustil rady vodohospodárov dňa 6.2.2014.


informoval prítomných o Záveroch z medzinárodnej konferencie „ Manažment povodí a

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

budú publikované v časopise Vodohospodársky spravodajca a tiež tvoria Prílohu č. 5. tejto
zápisnice.


informoval prítomných o príprave na Zhromaždenie 2014. Prítomní sa dohodli, že

Zhromaždenie sa uskutoční v zariadení Meander – Tatranská Štrba dňa 29.4.2014.
Dňa 28.4.2014 sa uskutoční v zariadení Meander – Tatranská Štrba zasadnutie Výkonnej
rady, kde budú prerokované všetky dokumenty predkladané

na rokovanie a schválenie

Zhromaždeniu.
RNDr. Oľga Majerčáková - informovala prítomných, že umrel Ing. Gábor Bálint
Ing. Richnovská – informovala prítomných, o výdavkoch na konferenciu „ Manažment povodí
a povodňových rizík 2014. Celkové vyúčtovanie a dofinancovanie z VF zabezpečí Ing. Višacký
v roku 2014.
Zapísala : Ing. Mária Richnovská
Overili :

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

RNDr. Marián Siekela

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

Ing. Ingrid Kušniráková

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

Schválil:

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

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 26.2.2014
2) Vyhodnotenie plnenia predchádzajúcich uznesení
3) I. Návrh rozpočtu 2014
4) I. Návrh AP 2014
5) Závery z konferencie Manažment povodí a povodňových rizík 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
zo dňa 26.2.2014

Uznesenie
z 91. zasadnutia VÝKONNEJ RADY
ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,
ktoré sa konalo dňa 26.02.2014
v zasadačke „
VÝKONNÁ RADA
I. Berie na vedomie:
1) Vyhodnotenie a kontrola uznesení a zápisnice
2) I. Návrh rozpočtu na rok 2014
3) I. Návrh AP na rok 2014
4) Informáciu o príprave stretnutia pri príležitosti SDV 2014
5) Informáciu o Záveroch z konferencie MP a PR 2013 a jej financovanie
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) Zvýšenie nákladu časopisu VS číslo 3 – 4 /2014 o 150 ks na stretnutie k SDV
4) Vyhotovenie 200 ks DVD k- Klauzúry a prvé energetické vodné diela
III. Ukladá:
1) Tajomníkovi pripraviť všetky dokumenty na rokovanie VR, ktorá sa uskutoční
28.4.2014 v zariadení Meander T. Štrba. Pripravené dokumenty budú po
odsúhlasení VR preložené na rokovanie Zhromaždenia zástupcov ČO, ktoré sa
uskutoční v zariadení Meander Tatranská Štrba dňa 29.4.2014.

Overili: RNDr. Marián Siekela
Ing. Ingrid Kušniráková

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

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

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní:
7 členov Výkonnej rady: Ing. Ján Munkáči,vz Ing. Ľubica KopčováJUDr. Vladimír Zachar,
RNDr.Marián Siekela, vz Ing.Ján Tkáč, Ing.Peter Gemeran, vz. RNDr. Martin Benko PhD.
Hlasovali za : 7 členov Výkonnej rady: Ing. Ján Munkáči, vz Ing. Ľubica Kopčová, JUDr. Vladimír Zachar,
RNDr.Marián Siekela, vz. Ing.Ján Tkáč, Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko PhD.
Hlasovali proti:
Zdržali sa
:

0
0

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

Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady

