ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE
NA SLOVENSKU
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Naša značka: ZZ -07/2015
Banská Bystrica, 30.5.2015

PROTOKOL
zo zasadnutia ZHROMAŽDENIA PREDSTAVITEĽOV ZAMESTNÁVATEĽOV VO
VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,
ktoré sa konalo dňa 19.mája 2015
v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., Odštepný závod Košice,
Hotel Meander, 059 41 Tatranská Štrba,
Riadne zasadnutie Zhromaždenia zvolala v mene
Výkonnej rady jej
predsedkyňa Ing. Ľubica Kopčová, PhD.,. Na zasadnutie bolo pozvaných 25 účastníkov
z toho 13 zástupcov členských organizácií, 7 predsedov odborných komisií, 1 tajomník,
zodpovedná redaktorka časopisu a 3 hostia.
Prítomní: 10 zástupcov členských organizácií podľa prezenčnej listiny z toho 4
písomné poverenia zastupovaním (SVP š.p. PR BŠ, SHMU a SVP š.p. OZ Bratislava
a OZ Piešťany). Ďalej bolo prítomných 7 predsedov odborných komisií, 1 tajomník
a zodpovedná redaktorka časopisu a 2 hostia.
Zhromaždenie bolo účasťou 10 zástupcov členských organizácií uznášania schopné
s nadpolovičnou väčšinou t.j. 76,92 %. Prezenčná listina je súčasťou tohto protokolu.
Ospravedlnení: 2 zástupcovia členských organizácií ( Vodohospodárska výstavba š.p.
BA, Hydroprojek KE)
P r o g r a m Zhromaždenia:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti ZZVH za rok 2014
4. Plnenie akčného plánu a rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014
5. Správa revíznej komisie
6. Schválenie: a) akčného plánu na rok 2015
b) rozpočtu na rok 2015
7. Diskusia
8. Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia
9.Záver
Účastníci zasadnutia obdržali písomný materiál:
 Správu o činnosti a hospodárení za rok 2014
 Prehľad o plnení AP a rozpočtu za rok 2014
 Správu revíznej komisie - návrh
 Návrh akčného plánu na rok 2015
 Návrh rozpočtu na rok 2015
 Prehľad o členských organizáciách
 Návratka

ad 1/ Otvorenie
Rokovanie zhromaždenia otvorila a viedla predsedkyňa Výkonnej rady
Ing.Ľubica Kopčová,PhD.,. Privítala
predstaviteľov zamestnávateľov, predsedov
odborných komisií a ctených hostí: predsedu Odborového zväzu DLV, pána Zdenka
Dlugoša a za MŽP SR sekciu vôd , Odbor vodnej politiky, pani Ing. Lýdiu Bekerovú.
Predsedkyňa Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová, PhD., predložila prítomným
návrh programu zasadnutia , ktorý bol doplnený v bode 2 o schválenie kooptovaných
členov do VR.
Takto upravený program všetkými 10 prítomnými zástupcami členských
organizácií schválený.
ad 2/ Voľba, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľa,
schválenie kooptovaných členov do VR
ad 2a/ Zhromaždenie všetkými 10 prítomnými zástupcami ČO schválilo:
P. č.

Názov

b)

Návrhovú komisiu

c)

Overovateľov zápisnice

d)

Určilo zapisovateľa

Funkcia

Meno a priezvisko

predseda
člen
člen

Ing. Peter Gemeran
JUDr. Mária Vaššová
Ing. Martin Mikita
RNDr. Marián Siekela
Ing. Ondrej Bursa
Ing. Mária Richnovská

ad 2b/ Schválenie kooptovaných členov VR a zmena v riadení členských
organizácií za obdobie od posledného Zhromaždenia
1). Vzhľadom k uskutočneným personálnym zmenám v členských organizáciách ZZVH
bolo Ukončené členstvo vo Výkonnej rade:
P.č.
Členská organizácia
Meno a priezvisko
Ukončenie
členstva 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
2) boli na zasadnutí VR 17.9.2014 kooptovaní nástupcovia do Výkonnej rady:
P.č.
Členská organizácia
Meno a priezvisko
Kooptovanie
na VR dňa
1..
SVP, š.p. OZ Košice
Ing. Roman Ivančo, PhD.,
1.5.2014
2.
SVP, š.p. OZ Bratislava
Ing. Juraj Fandel
1.9.2014
V zmysle Čl. 8. ods.3. Stanov kooptovanie nových členov VR schválili všetci 10 prítomní
členovia na Zhromaždení.
3) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení
O kontrole zápisnice a plnení prijatých uznesení zo Zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa
29.4.2014 v Tatranskej Štrbe podala informáciu Ing. Richnovská. Prijaté uznesenia boli
splnené až na bod 6. časti D. kde bolo uložené predsedovi Výkonnej rady do 3
mesiacov po fúzii Ministerstiev aktualizovať Memorandum o spolupráci s príslušným
ministerstvom a iniciovať zasadnutie RHSD. Časť II. Body 6,7 AP a rozpočet 2014,
taktiež časť III. bod 3 Správa RK. boli predmetom rokovania Zhromaždenia
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ad 3/ Správa o činnosti združenia za apríl 2014
Správu o činnosti združenia predniesla predsedkyňa Výkonnej rady Ing. Ľubica
Kopčová, PhD. Správa bola súčasťou súborného písomného materiálu na rokovanie
Zhromaždenia.
Doplnenia, ani pripomienky zo strany účastníkov zasadnutia k predkladanej
správe neboli a Správa bola všetkými 10 prítomnými zástupcami ČO schválená.
ad 4/ Plnenie Akčného plánu a rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014
O materiáloch vyhodnocujúcich činnosť a hospodárenie za rok 2014 informovala
tajomníčka ZZVH a predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová.
4a) Plnenie Akčného plánu za rok 2014
Prehľad o plnení AP 2014 bol prílohou písomných materiálov. Jednotlivé časti AP
vyhodnotila vo svojej správe aj predsedkyňa VR. V roku 2014 nebol AP
upravovaný, Písomný materiál o plnení AP bol prerokovaný na zasadnutí VR
a bez ďalších úprav bol odporučený na rokovanie Zhromaždenia.
Predložené plnenie AP za rok 2014 prítomní zástupcovia ČO schválili.
4b/ Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2014
O priebehu financovania za rok 2014 informovala Ing. Richnovská. V oblasti
financovania sme sa v roku 2014 riadili rozpočtom schváleným na Zhromaždení,
dňa 29.4.2014, Uzn. časť C. bod. 7.
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov ako aj prehľad o plnení rozpočtu v roku
2014 bolo súčasťou pracovných materiálov spracovaných pre rokovanie
Zhromaždenia.
Povinnosti vyplývajúce zo zákonov z oblasti účtovníctva a štatistiky boli za ZZVH
splnené, výkazy boli odoslané na príslušné orgány. Vo finančnom hospodárení
sme v roku 2014 zaznamenali vyrovnanú situáciu a to hlavne z dôvodu splnenia
si povinnosti zaplatenia členského príspevku, prijatia 2 % z dane z príjmov.
So zostatkom finančných prostriedkov na účtoch a v pokladniach, bolo možné bez
ťažkostí začať nový kalendárny rok 2015.
Zhromaždenie Informácie o plnení AP a Rozpočtu za rok 2014 zobralo na
vedomie.
ad 5/ Správa revíznej komisie
Správu
revíznej
komisie
predniesol
predseda
revíznej
komisie
Ing. Gabriel Tuhý. Správa obsahovala informáciu o hospodárení ZZVH za rok 2014 a
bola súčasťou materiálov na rokovanie.
Revízna komisia odporučila Zhromaždeniu výsledky hospodárenia za rok 2014
schváliť a Výkonnej rade vysloviť absolutórium.
Zhromaždenie zobralo na vedomie Správu revíznej komisie a na základe jej
odporúčania jednomyseľne schválilo účtovnú závierku a výsledok hospodárenia za rok
2014.
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ad 6/ Schválenie Akčného plánu na rok 2015 a Rozpočtu na rok 2015,
Návrh a zdôvodnenie Akčného plánu a Rozpočtu na rok 2014 predniesla Ing.
Richnovská.
Návrhy dokumentov boli predmetom rokovania na zasadnutí Výkonnej rady,
dňa 18.5.2015. Návrhy boli prerokované a v zmysle pripomienok členov Výkonnej rady
boli doplnené a upravené a takto boli predložené Zhromaždeniu.
Zhromaždenie návrh Akčného plánu na rok 2015, Rozpočtu na rok 2015
jednomyseľne schválilo.
Akčný plán a Rozpočet na rok 2015 tvoria prílohu č. 2 a 3 tohto Protokolu.

ad 7 Diskusia
V diskusii boli prednesené nasledovné príspevky:
Ing. Lýdia Bekerová – oboznámila prítomných o aktuálnych organizačných zmenách
v Sekcii vôd, kde k 30.4.2015 bol ukončený pracovný pomer s generálnym riaditeľom
Ing. Dušanom Čerešňákom a od 1.5.2015 bol Ing. Vladimír Novák, vymenovaný na
zastupovanie generálneho riaditeľa. Ospravedlnil sa za neúčasť na
rokovaní
Zhromaždenia a prisľúbil spoluprácu so ZZVH a účasť na akciách organizovaných
ZZVH.
Zdenek Dlugoš – predseda OZ DLV sa poďakoval za pozvanie na rokovanie
Zhromaždenia. Taktiež vyjadril poďakovanie za konštruktívny prístup pri kolektívnom
vyjednávaní o KZVS pre rok 2015. Informoval, že po rokovaniach došlo ku zhode a
KZVS pre odvetvie VH na rok 2015 je platná a podpísaná. Vyjadril názor, že okrem
organizácií, ktoré sa riadia KZVS je možné pristúpiť aj ďalším organizáciám, ale je to
zložitý proces. Pokrytie KZ vo VH je dobré, riadia sa podľa nej 2 najväčšie podniky
s väčším počtom zamestnancov. V rámci republiky je to zložitejšie, nakoľko v EU
predstavuje pokrytie 70% a na Slovensku 30-40%. Uviedol, že poskytované benefity
sú najviac použité na – stravovanie zamestnancov. Čo sa dotýka úrazovosti sa za
minulý rok sa eviduje 45 smrteľných úrazov, vo VH sa eviduje pokles. .
Ponúkol, že v prípade záujmu o materiál s hodnotením zamestnanosti tento môže
poskytnúť.
Na záver s ešte raz poďakoval za ústretovosť a tiež podporil spoluprácu a stretnutie
ZZVH a Sekcie vôd
Ing. Martin Mikita – upozornil na veľký problém vo vodnom hospodárstve – na
nedostatok odborníkov. Prejavuje sa nezáujem žiakov o štúdium na stredných
i vysokých školách v odbore vodného hospodárstva.
Úroveň stredných škôl ide dole. Matematika je dobrovoľná, žiaci nemajú základ.
Technické odbory končia.
Ing. Ľubica Kopčová PhD.,- uviedla, že je to naozaj pálčivá problematika. V najbližšej
dobe sa pripravuje rokovanie so zástupcami STU Bratislava.
Zdenek Dlugoš – predseda OZ DLV sa tiež vyjadril k téme školstvo a uviedol, že OZ
o tomto už rokuje a vyjadril sa, že chyba nie je len v školstve. Odborné štúdium je
náročné a študenti si vyberajú ľahšiu cestu. Je potrebné ich motivovať, aby si vyberali
a technické odbory. Už sa začína prejavovať totálny nedostatok odbornej inteligencie.
Školský systém podporuje školy príspevkom na žiaka a tým sa podporujú ľahšie štúdia.
Vyjadril názor, že je potrebné navštevovať školy a oboznamovať žiakov o možnostiach
štúdia, robiť nábor, viac propagovať VH aj v časopisoch.
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Ďalej uviedol, že o štúdium na našich odborných školách prejavujú záujem
Dolnozemských Slovákov ( Srbsko, Chorvátsko).

aj deti

Ďalej uviedol, že tento problém je všade., Organizácie sú rozdrobené a študenti nevidia
budúcnosť uplatnenia.
Ing. Ondrej Bursa - uviedol, že všetko má 2 stránky. Chyba je aj v školách. Nie sú
záruky pre študentov. Chýbajú zmluvy.
Ing. Gabriel Tuhý – uviedol, že situácia je naozaj vážna. Prijal do organizácie 10
študentov a o projekciu nemajú záujem, nakoľko je to práca náročná, je nutné veľa
študovať, mať odborné spôsobilosti a hlavne za prácu je malá odmena. 75 % boli
prepustení, nevedeli sa adaptovať na prax. Uviedol, že tiež má 1 zamestnanca
z Vojvodiny, ostatní neboli perspektívni. Vyslovil názor, že je nutné niekde začať
s prípravou, či už na OU, SOŠ, VŠ.
Ing. Jana Poórová - uviedla, že klesá úroveň vedomostí u študentov. Je pretlak
vysokých škôl , chýba prepojenosť praxe so štúdiom. Žiaci nemajú základné vedomosti
a ľahko vypadávajú. Odborná katedra o klimatológii končí. Uviedla, že študenti si
vyberajú ľahšiu cestu.
Ing. Mária Richnovská – požiadala prítomných o zaslanie návratky s uvedením počtov
zamestnancov organizácie pre účely vyúčtovania členského príspevku na rok 2015
ako aj o aktualizáciu identifikačných údajov o členskej organizácii.
ad 10/ Správa návrhovej komisie, schválenie uznesenia
Správu návrhovej komisie o priebehu konania Zhromaždenia a prijaté uznesenie
predniesol jej predseda Ing. Peter Gemeran.
Zhromaždenie Správu bez pripomienok zobralo na vedomie a uznesenie
jednomyseľne schválilo. Uznesenie tvorí prílohu č. 1 tohto protokolu.
ad 12/ Záver
Po vyčerpaní programu predsedkyňa Výkonnej rady, Ing. Kopčová, PhD., sa
prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí a Zhromaždenie ukončila.
Zapísal: Ing. Mária Richnovská

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

Overili:
RNDr. Marián Siekela

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

Ing. Ondrej Bursa
...
Schválil:

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

Ing. Ľubica Kopčová PhD.

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

Prílohy:
1) Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia
2) Akčný plán na rok 2015
3) Rozpočet na rok 2015
5

Príloha č. 1. k Protokolu zo
Zhromaždenia 19.05.2015

ZHROMAŽDENIE PREDSTAVITEĽOV ZAMESTNÁVATEĽOV
VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU
ktoré sa konalo, dňa 19 mája 2015
v SLOVENSKOM VODOHOSPODÁRSKOM PODNIKU, š.p., OZ Košice,
Hotel Meander, 059 41 Tatranská Štrba.

prijalo na svojom zasadnutí, nasledovné uznesenie:
A) K o n š t a t u j e, že z pozvaných 13 zástupcov členských organizácií prezenčnú
listinu podpísalo .11..zástupcov členských organizácií, čo predstavuje 84,62 %. a
Zhromaždenie je schopné prijať uznesenie zo zasadnutia.
B) B e r i e na v e d o m i e:
1. Informáciu o ukončení členstva vo Výkonnej rade na základe personálnych zmien
v ČO v priebehu roka 2014:
P.č. Členská organizácia
Meno a priezvisko
Ukončenie
členstva vo VR
1.
SVP, š.p. OZ Bratislava
Ing. Juraj Soták
1.5.2014
3.
SVP, š.p. OZ Košice
Ing. Ján Tkáč
1.5.2014
2. Správu revíznej komisie za rok 2014
C) S c h v a ľ u j e :
1. Program rokovania Zhromaždenia ako bol uvedený na pozvánke,
2. a) Zloženie návrhovej komisie:
predseda
Ing. Peter Gemeran
člen
JUDr. Mária Vaššová
člen
Ing. Martin Mikita
b) Overovateľov protokolu a uzn.:
.....................................
1)
RNDr. Marián Siekela
2)
Ing. Ondrej Bursa
c) Zapisovateľku protokolu:
Zapisovateľ
Ing. Mária Richnovská
3. Správu predsedu o činnosti Združenia za rok 2014
4. Plnenie Akčného plánu, rozpočtu a výsledky hospodárenia Združenia za rok 2014, tak ako
boli uvedené v správach: ekonomického pracovníka Združenia, predsedu revíznej komisie a
premietnuté do štatistických výkazov a účtovnej závierky za rok 2014.
5. Akčný plán na rok 2015
6. Rozpočet na rok 2015
7. Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva na rok 2015 a
postup vyjednávačov združenia pri dohodovaní záväzkov
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Zhromaždenia 19.05.2015

8. Kooptovanie členov do Výkonnej rady:
P.č.

Členská organizácia
SVP, š.p. OZ Bratislava
SVP, š.p. OZ Košice

1.
3.

Meno a priezvisko
Ing. Juraj Fandel
In g. Roman Ivančo

Kooptovanie
na VR dňa
1.5.2014
1.5.2014

11) Výšku odmeny pre rok 2015 vo výške 150,00 EUR za každú ocenenú diplomovú
prácu v zmysle Štatútu pre cenu ZZVH za najlepšie diplomové práce:
1x z Katedry vodného hospodárstva a krajiny,
1x z Katedry hydrotechniky SvF STU s témou zaujímavou pre VH.
12) Výšku odmeny pre rok 2015 vo výške po 100,00.EUR za z 3 najlepšie súťažné
príspevky v 2 kategóriách, zmysle Štatútu súťažnej konferencie mladých
vodohospodárov.
13) Výšku odmeny pre rok 2015 vo výške 2500,00 EUR pre redakčnú radu

D) U k l a d á:
1. Predsedovi Výkonnej rady prerokovať na najbližšom zasadnutí Výkonnej rady
diskusné príspevky prednesené na Zhromaždení a prijať príslušné závery.
3. Predsedovi Revíznej komisie vykonávať dozor nad hospodárením. a dohliadať na
plnenie prijatých uznesení vo výbore a svoje poznatky a návrhy predkladať na
riešenie VR a tým preventívne pôsobiť na plnenie plánu a predchádzaniu negatívnym
javom.

Hlasovanie za uznesenie:
Prítomní: 11
zástupcovia ČO: Ing. Ľubica Kopčová PhD,, Ing. Marián Siekela, , Ing. Peter Gemeran Ing. Marián
Supek., Ing.Juraj Fandel, Ing. Roman Ivančo,.JUDr. Vladimír Zachar, vz. RNDr. Martin Benko,
Ing. Ondrej Bursa, Ing. Gabriel Tuhý, Ing. Martin Mikita PhD.
Hlasovali za :

Zdržali sa

zástupcovia ČO: Ing. Ľubica Kopčová PhD,, Ing. Marián Siekela, , Ing. Peter Gemeran Ing. Marián
Supek., Ing.Juraj Fandel, Ing. Roman Ivančo,.JUDr. Vladimír Zachar, vz. RNDr. Martin Benko,
Ing. Ondrej Bursa, Ing. Gabriel Tuhý, Ing. Martin Mikita ,PhD.
: 0

Návrhová komisia:predseda:

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

člen:

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

člen:

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

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

predsedkyňa Výkonnej rady

