
Naša značka:      ZZ-1/2015 
Banská Bystrica, 6.3.2015 

P r o t o k o l 

z 96. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 27.02.2015 

 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 95. rokovania VR  

3. Plnenie Akčného plánu a rozpočtu k 31.12.2014 

4. Návrhy do  rozpočtu na rok  2015 

5. Návrhy do  Akčného plánu na rok 2015  

6. Informácia o príprave  akcií  k SDV 2015  

7. Rôzne: Príprava na Zhromaždenie 2015 

 

 ad 1.)   Otvorenie, kontrola zápisnice 

Zasadnutie Výkonnej rady otvorila a viedla predsedkyňa Výkonnej rady (VR) Ing. Ľubica 

Kopčová, PhD. 

 

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

komisie určenie zapisovateľa 

 

ad 2.1. Schválenie programu  

Zasadnutia VR zúčastnilo 5 členov VR (z toho 1 v zastúpení  Ing. Kušniráková v zmysle 

poverenia zastupovala RNDr. Siekelu, JUDr. Waššová zastupovla Ing. Fandela,) štyria sa 

ospravedlnili (Ing. Lazár, Ing. Supek, JUDr. Zachar, Ing. Ivančo). Ďalej sa zúčastnili 5 predsedovia 

odborných komisií, (Ing. Bariak sa nezúčastnil)  1 predseda RR,  1 tajomník.  Účasť  na zasadnutí 

bola: VR 55,56 %, Komisie: 85,71 %, Celkom VR+OK=68,75 %. Zasadnutie VR bolo uznášania 

schopné. 

Predsedkyňa  VR Ing. Kopčová, PhD., prítomným predložila návrh na schválenie programu 

zasadnutia. Predložený  program 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: Ing. Peter Gemeran a Ing. Ingrid 

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

Predložený návrh bol schválený  5  členmi  VR.  

 

 



ad 2.3.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z  95. zasadnutia Výkonnej rady vykonala 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2014 sa uskutočnili 4 riadne zasadnutia Výkonnej rady: 

91. konané dňa 26.2.2014, 92. konané dňa 28.4.2014, 93. konané dňa 29.4.2014, 94. konané dňa 

17.9.2014, 95. konané dňa 16.12.2014, 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 3) Plnenie  Akčného plánu a činnosť OK 2014,  Plnenie rozpočtu  2014 

 ad. 3a. O plnení Akčného plánu informovala tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská a plnenie 

doplnili predsedovia odborných komisií.  Prehľad o plnení  AP  k 31.12.2014 je   Prílohou č. 3 

 tejto zápisnice.  

Predložené plnenie AP prítomní zobrali na vedomie 

ad b.) O plnení rozpočtu 2014  a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami č. 4/2014 

tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice. 

Predložené plnenie rozpočtu prítomní zobrali na vedomie. 

 

ad 4.) Návrhy do  rozpočtu na rok  2015 

Návrh rozpočtu 2015 bol vypracovaný na základe výsledkov hospodárenia k 31.12.2014 

a navrhovaných akcií v Akčnom pláne  na rok 2015. Tento I. návrh  prítomní zobrali na vedomie 

a bude ešte doplnený, prípadne zmenený na zasadnutí VR pred  Zhromaždením v roku 2015 

I. návrh rozpočtu tvorí Prílohu č. 5. tejto zápisnice. 

 

ad 5) I. Návrh Akčného plánu na rok 2015 

Návrh Akčného plánu na rok 2015 vychádzal z AP predchádzajúcich rokov, kde sú 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. 6  tejto zápisnice.  

Predložený návrh  AP prítomní zobrali na vedomie. 

 

ad 6.) Informácia o príprave slávnostného stretnutia pri príležitosti SDV 2015 

O príprave SDV 2015 na tému „ Voda a udržateľný rozvoj“ informovala  prítomných 

predsedkyňa  VR Ing. Kopčová, PhD.  Slávnostné stretnutie sa uskutoční dňa 26.3.2015 v EXPO 

CLUB, INCHEBA, BRATISLAVA. Organizátormi podujatia sú: MŽP SR, ZZVH, AVS a VUVH. 

Financovanie podujatia bude v zmysle uzatvorenej zmluvy o spolupráci medzi ZZVH a AVS.  

Pozvánku  pre  účastníkov spracuje VUVH. Rozdeľovník pozvánok : Spoloční hostia VUVH, AVS, 

ZZVH.   



Prítomní členovia odsúhlasili na tento vodohospodársky sviatok poskytnúť 150 ks časopisu 

Vodohospodársky spravodajca číslo 3 – 4 /2015.  

Súčasťou slávnostného stretnutia bude aj ocenenie víťazov výtvarnej súťaže študentov 

stredných umeleckých škôl na tému k SDV. Finančnú odmenu za ZZVH odsúhlasili prítomní 

členovia VR vo výške 100,00 €.  

 

ad 6.) R ô z n e 

Vystúpili členovia VR a predsedovia komisií: 

Ing. Ľubica Kopčová PhD., a)  podala informáciu o zasadnutí AZZZ SR. Informovala prítomných 

o zmene  vo funkcii predsedu – novým predsedom sa stal Ing. Tomáš Malatinský. Medzi členov 

pribudli 2 noví členovia.  Naše členské za rok 2015 bude vo výške 10 000,00 €, ktoré zaplatíme  

v 2 splátkach.  

b) Informovala o úprave www stránky ZZVH.  

 

Ing. Pavel Hucko – informoval prítomných o zmenách v obsadení redakčnej rady časopisu 

Vodohospodársky spravodajca. Poďakoval sa odchádzajúcim členom RR. Informoval o reklamách  

v časopise (celoročná reklama Voda tím s.r.o. Bratislava) a na www stránke ZZVH – umiestnením 

bannerov. Finančné čiastky pre tieto reklamy bude nutné zahrnúť do cenníka za reklamy.  

  

Ing. Ľubica Kopčová PhD., -  predložila návrh, aby sa  97. zasadnutie VR uskutočnilo dňa 

23.4.2015 a zasadnutie Zhromaždenia zástupcov zamestnávateľov vo VH  dňa 24.4.2015 

v zariadení SVP š.p. OZ Košice – hotel Meander Tatranská Štrba.  

Prítomní termíny zasadnutí Výkonnej rady a Zhromaždenia   schválili. 

 

 

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

 

  Overili:      Ing. Peter Gemeran                                                      ................................................. 

 

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

 

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

  Ing. Ľubica Kopčová, PhD. 

   predsedkyňa  Výkonnej rady 

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 27.02.2015  

  2) Vyhodnotenie  plnenia predchádzajúcich uznesení  

3) Prehľad o plnení AP 2014  

  4) Prehľad o plnení Rozpočtu 2014 

  5) I. Návrh rozpočtu na rok 2015 

  6) I. Návrh AP na rok 2015  



 

 

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  
z 96. zasadnutia VR, dňa 27.2.2015 

 
U z n e s e n i e   

z 96. zasadnutia VÝKONNEJ RADY  
ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,   

 ktoré sa konalo dňa 26.02.2015 
 v zasadačke  VÚVH, Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu č. 5, 812 49 Bratislava 

 

 
V Ý K O N N Á   R A D A 

 
I.  Berie na vedomie: 

1) Vyhodnotenie a kontrola uznesení a zápisnice 
2) Plnenie AP a rozpočtu za rok 2014 
3) I. Návrh rozpočtu na rok 2015 
4) I. Návrh AP na rok 2015 
5) Informáciu o príprave  stretnutia pri príležitosti SDV 2015 
 

II. Schvaľuje: 
1) Program zasadnutia VR 
2) Voľba    overovateľov zápisnice a uznesení:   Ing. Petera Gemerana 

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

3) Zvýšenie nákladu časopisu VS  číslo 3 – 4 /2015 o 150 ks  na stretnutie k SDV 2015 
4) Výšku odmeny vo výške 100,00 €,víťazovi  výtvarnej súťaže pri príležitosti SDV 2015 

 
III.  Ukladá: 

1) Tajomníkovi pripraviť všetky dokumenty na rokovanie VR, ktorá sa uskutoční 
23.4.2015 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 24.4.2015.  

 
 
 
Overili: Ing. Peter Gemeran                                       .......................................................... 
 
 
             Ing. Ingrid Kušniráková                                 ........................................................... 
 
 
 

Prítomní:            5 členov Výkonnej rady:  Ing. Ľubica Kopčová, Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko  PhD., . 
Ing. Juraj Fandel vz, Ing. Marián Siekela vz.   

Hlasovali za :     5 členov Výkonnej rady:  Ing. Ľubica Kopčová, Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko  PhD., . 
Ing. Juraj Fandel vz, Ing. Marián Siekela vz.   

Hlasovali proti:       0 

Zdržali sa      :        0 
                                   
 
 

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

                     Ing. Ľubica Kopčová 
           predsedkyňa Výkonnej rady 
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Naša značka:      ZZ-5/15 
 Banská Bystrica, 29.5.2015 

P r o t o k o l 

zo 97. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 18.05.2015 

 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 2015 ,  

5) Návrh akčného plánu  a návrh do rozpočtu na rok 2015 

7) Rôzne – zhodnotenie SDV 2015,   návrh na výšku odmien  na konferenciu MVH, odmeny za 

súťaž o najlepšie DP, návrh na odmenu pre redakčnú radu na rok 2015. 

 

ad 1.)   Otvorenie,  

Zasadnutie Výkonnej rady otvorila a viedla predsedkyňa Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová, 

PhD., .  

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 8 členov  VR (ospravedlnený bol 1 člen VR: VV Ing. Ladislav Lazár), 

5 predsedovia odborných komisií, predseda RR, zodpovedná redaktorka časopisu VS a tajomník. 

Účasť členov VR na zasadnutí bola: 88,89 %, predsedov odborných komisií: 2 ospravedlnené Ing. 

Kušniráková a Ing. Lešková  t.j. účasť bola 71,43 %, Celkom: VR + komisie 81,25 %.  

Zasadnutie VR bolo uznášania schopné. 

 

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

Predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová, PhD., prítomným predložila návrh na schválenie 

programu zasadnutia.  

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli určení: RNDr. Marián Siekela a Ing. Ing Bariak,  

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  96. zasadnutia a z predchádzajúcich rokovaní 

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

Z každého zasadnutia je vyhotovený Protokol a bolo prijaté Uznesenie . Vyhodnotenie  tvorí  

Prílohu č. 2. tejto zápisnice.  

Predloženú kontrolu uznesení prítomní zobrali na vedomie 
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ad.4)  Príprava  dokumentov za rok 2014, predkladaných na zasadnutie Zhromaždenia 

O pripravovaných materiáloch vyhodnocujúcich činnosť a hospodárenie za rok 2014 informovala 

tajomníčka ZZVH a predsedkyňa  VR Ing. Kopčová.  

 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 2014 bol   prílohou písomných materiálov.  

 Správa o hospodárení: plnenie rozpočtu za rok 2014, analytické členenie príjmov a výdavkov, 
Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch, ročná závierka  za rok 2014  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 2015 a návrhy do rozpočtu 2015 

V prvom  návrhu  AP na rok 2015 boli zahrnuté pravidelne opakujúce sa  akcie ZZVH, ktoré 

boli doplnené o návrhy členov na 96. zasadnutí VR a tiež písomným doplnením od Ing. Hucka.  

Takýto návrh bol predložený členom VR v pracovných materiáloch.  Na 97. zasadnutí VR bol 

prítomnými členmi pracovný návrh AP ešte  upravený a doplnený : 

Časť II.  Semináre, konferencie, odborné zájazdy 

bod 5.  Výstava- Bratislava – Súťaž mladých umelcov k SDV 2015 -  opravená zodpovednosť: 

Mgr. Kolačanová. 

bod 10.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou MPPR 2015 a Hydrologické dni 2015 , 

doplnená organizácia: ...Slovenský výbor pre hydrológiu 

bod 22. doplnený nový bod – 40 rokov VD Liptovská Mara  T: 

Po úpravách   bol AP odporučený na prerokovanie a schválenie na  Zhromaždenií.  

 

2. Návrh  rozpočtu na rok 2015  už nebol  upravovaný a bol odporučený Zhromaždeniu na 

prerokovanie a na schválenie. 

     Návrh rozpočtu bol súčasťou písomných materiálov. 

 

ad 6)  Rôzne  

ad 6.1. Informácia predsedkyne o slávnostnom stretnutí k SDV 2015 

Celoslovenské slávnostné stretnutie sa uskutočnilo  26.03.2015 v zariadení  EXPO CLUB, 

INCHOrganizačne a finančne konferenciu zabezpečovali: Združenie zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností,  ktoré uzatvorili  Zmluvu 

o spolupráci pri zabezpečení a realizácii podujatia „Svetový deň vody 2015“, 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 
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technickej univerzity, FAO, predsedovia národných výborov IWA, ICOLD, ICID členské organizácie 

ZZVH a AVS, celkom 150 osôb.  

V programe slávnostného stretnutia boli: príhovor ministra životného prostredia SR, , príhovor 

ministerky zdravotníctva SR, príhovor štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, príhovor 

prezidenta Asociácie vodárenských spoločností, príhovor predsedníčky Výkonnej rady Združenia 

zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 

 Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie víťazov výtvarnej súťaže študentov SUŠ na tému „Voda 

a udržateľný  rozvoj.“  Za ZZVH  bola vybraná a ocenená vo výške 100,00 € práca  Bianky Sandry 

Fukáriovej.  zo Súkromnej umeleckej školy dizajnu Bratislava. Výstava  najlepších diel sa uskutočnila 

aj v átriu MŽP SR.   

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. 

.  

Ad. 6.2. Návrh na výšku odmeny pri súťažiach  MVH a DP a RR 2015 

VR odporučila Zhromaždeniu schváliť nasledovné výšky odmien v roku 2015: 

a) V zmysle článku č. 7. Štatútu  konferencie mladých vodohospodárov pre rok 2015 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 2015 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 2015 vo výške 2500,00 EUR  pre redakčnú radu.  

 

Ad. 6.3. Informácia o pripravovanej konferencii MPPR a Hydrologické dni 2015 

Ing. Višacký – informoval  prítomných o pripravovanej konferencii MPPR 2015, ktorá v tomto roku bude  

doplnená aj o konferenciu Hydrologické dni 2015, v dňoch 6-8.10.2015 v Hotely Družba  

Konferencia MPPR sa uskutočňuje  každé 2 roky v spolupráci s 18  odbornými organizáciami z V 4 , 

MŽP SR, ZZVH, VUVH Bratislava, VÚVH Praha, SVP š.p., SHMU, VV Bratislava, Obv. úrad ŽP 

Bratislava, Slovenský priehradný výbor, Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, SPU Nitra – 

FKI, Lesnícka fakulta Zvolen,  SVHS, SKSI  Bratislava.  

Konferencia Hydrologické dni sa uskutoční v spolupráci so:  Slovenským výborom pre hydrológiu, 

Českým národným výborom pro hydrologii, Ústavom hydrológie SAV Bratislava, VUVH, STU 

Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava.   

Spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou  sa uskutoční pod záštitou ministra ŽP SR a za 

podpory Medzinárodného Vyšegradského fondu.  
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ad. 6.4.  Odborná príprava vodohospodárov na stredných a vysokých školách 

Ing. Ivančo   informoval prítomných  o snahe – ponuke riaditeľa otvoriť odbor vodohospodársky 

robotník na Strednej odbornej škole v Košiciach.    

Ing. Kopčová – informovala , že sa pripravuje memorandum o spolupráci s STU na 2 projektoch . 

 

Po vyčerpaní programu  a schválení  uznesenia, predsedkyňa Výkonnej rady Ing. Kopčová, 

PhD., poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a  zasadnutie Výkonnej rady  ukončila. 

 

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

 

 

  

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

   

 

 Ing. Ladislav Bariak                                          ................................................. 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Ľubica Kopčová, PhD., 

          predsedkyňa Výkonnej rady 

 

 

 

 

Prílohy:  

1) Uznesenie zo zasadnutia 18.05.2015  

2) Vyhodnotenie  plnenia predchádzajúcich uznesení 

 

3) Materiály odovzdané členom VR pred rokovaním: 

1) Správa predsedu  o činnosti ZZVH  

2) Prehľad o plnení rozpočtu a AP za rok 2014  

3) Správa  revíznej komisie 

4) Akčný plán na rok  2015 - návrh 

5) Rozpočet  na rok 2015  – návrh 

6) Zoznam členských organizácií 

7) Návratka 
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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 

 

 

 

 



Príloha č.  1 k protokolu VR 
zo dňa 18.05.2015| 

 

U z n e s e n i e  
zo 97. 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 2015 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 2014 
 
II. Schvaľuje: 
 

1) Program zasadnutia VR    
    a) Overovateľov zápisnice :                   Ing. RNDr. Marián -Siekela, Ing. Ladislav Bariak         
    b) Určuje zapisovateľa zápisnice  :        Ing. Máriu Richnovská 

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

2014 a upravené materiály akčného plnánu a rozpočtu na rok 2015 Zhromaždeniu zástupcov 
zamestnávateľov vo VH na schválenie dňa 19.5.2015.   

2) V zmysle článku č. 7. Štatútu  konferencie mladých vodohospodárov pre rok 2015 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 2015 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 odmenu vo 
výške 2500,00 EUR  pre redakčnú radu za rok 2015 
 

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. Ladislav Bariak                 ......................................................... 
 
 . 
Schválil        ......................................................... 

                Ing. Ľubica Kopčová, PhD., 
                 predsedkyňa Výkonnej rady 
 
 
 
 
Hlasovanie za uznesenie:  

Prítomní:  8 členov Výkonnej rady:   

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

mmája



Naša značka:      ZZ-3/2015 
Banská Bystrica, 23.09.2015 

P r o t o k o l 

z 98. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 23.09.2015 

 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 a prerokovanie diskusných príspevkov,  pripomienok a návrhov 

4. Plnenie akčného plánu za I. až VIII.2015  a činnosť odborných komisií  - správu podajú 

predsedovia  odborných komisií , doplnenie AP  

5. Plnenie rozpočtu  za I. až VIII..2015 

6. Zapracovanie  návrhov do akčného plánu a rozpočtu 2015 

7. Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2015  

8. Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2016  - príprava 

9. Rôzne  (inforácia o ZPC, príprava konferencie MPPR) 

 

 ad 1.)   Otvorenie, kontrola zápisnice 

Zasadnutie Výkonnej rady otvorila a viedla predsedkyňa Výkonnej rady (VR) Ing. Ľubica 

Kopčová, PhD. 

ad 1.2.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z  97. zasadnutia Výkonnej rady vykonala 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2015 sa uskutočnili 2 riadne zasadnutia Výkonnej rady: 

96. konané dňa 2.2.2015,  VUVH Bratislava a 97.konané dňa 18.5.2015 v hoteli Meander v 

Tatranskej Štrbe. Riadne zasadnutie Zhromaždenia bolo dňa 19.4.2015, konané v  hoteli Meander 

v Tatranskej Štrbe. 

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

ad 2.1. Schválenie programu  

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 7 členov VR (z toho 2 v zastúpení:  Ing. Bariak  v zmysle 

písomného poverenia zastupoval Ing. Supeka - GR SVP š.p. PR Banská Štiavnica, Ing. Kopál  

v zmysle písomného poverenia zastupoval JUDr. Vladimíra Zachara - ROZ, SVP š.p., OZ 

Piešťany). Dvaja členovia sa ospravedlnili (Ing. Juraj Fandel SVP š.p. OZ Bratislava a Ing. Ladislav 



Lazár – GR VV Bratislava). Ďalej sa rokovania zúčastnili 4 predsedovia odborných komisií, (Ing. 

Lešková a JUDr. Vaššová sa ospravedlnili) , 1 predseda RR, 1 predseda RK a 1 tajomník.  Účasť  

na zasadnutí bola: VR 77,78 %, Komisie: 85,71 %, Celkom VR+OK=83,33 %.  

Zasadnutie VR bolo uznášania schopné. 

Predsedkyňa  VR Ing. Kopčová, PhD., prítomným predložila návrh na schválenie programu 

zasadnutia. Predložený  program 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: Ing. Marián Siekela a Ing. Ingrid 

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

Predložený návrh bol schválený  všetkými prítomnými. 

 

ad 3) Výsledky a závery ostatného zasadnutia Zhromaždenia: 

Zhodnotenie priebehu zasadnutia, vykonala predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová, PhD. 

Zhromaždenie sa konalo dňa 19. mája 2015 v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., 

Hotel Meander Tatranská Štrba. Zhromaždenie bolo uznášania schopné s  účasťou 84,62 %. 

Rokovanie prebehlo v zmysle prijatého programu. Na rokovaní boli prerokované a schválené 

dôležité dokumenty ako Správa predsedu VR za rok 2014, Správa RK za rok 2014, AP na rok 

2015, Rozpočet na rok 2015, KZ VS na rok 2015.  

V roku 2015 sme zaznamenali 2 personálnej zmeny v SVP š.p. OZ Košice a OZ Bratislava a 

na  zasadnutí bolo vykonané schválenie kooptovaných  členov do VR: SVP š.p. OZ Košice, 

Ing. Romana Ivanču a OZ Bratislava Ing. Juraja Fandela .  

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

ZZVH. Plnenie uznesenia zo Zhromaždenia bolo predmetom bodu 1. tejto Výkonnej rady. 

V diskusii vystúpili  prítomní účastníci Zhromaždenia a hostia. Diskusné príspevky - informácie boli  

na VR prerokované a zobraté na vedomie. Z prerokovania diskusných príspevkov  neboli prijaté 

úlohy.  

 

ad. 4. O plnení Akčného plánu 2015 informovala tajomníčka ZZVH a plnenie plánu doplnili 

predsedovia odborných komisií.  O pripravovanej konferencii MPPR a Hydrologické dni 2015 

informoval Ing. Višacký, ktorý  odovzdal prítomným aj upravený program konferencií. 

Prehľad o plnení  AP  k 31. 08.2015 je   Prílohou č. 3  tejto zápisnice.  

Predložené plnenie AP prítomní zobrali na vedomie 

 

ad 5.) O plnení rozpočtu 2015  a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami č. 3/2015 

tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice. 

Predložené plnenie rozpočtu prítomní zobrali na vedomie. 

 



ad 6.1.) Doplnenie Akčného plánu na rok 2015 

Zo strany prítomných boli vznesené  4 požiadavky na doplnenie AP 2015.  

1. časť II. Semináre, konferencie   – doplniť o „Deň Dunaja“, T:  VII.2015 Z: RNDr. Benko, PhD. 

SHMU. 

2. časť II. Semináre, konferencie – doplniť o OŠC Rakúsko (20 osôb za ZZVH) T: 8-9/2015, 

Z: predsedkyna VR.  

3. časť II. Semináre, konferencie – doplniť o VN Hriňová 50 rokov od uvedenia VS do prevádzky, 

T: 11/2015, Z: RNDr. Siekela, SVP š.p., OZ BB.  

4. časť II. Semináre, konferencie – doplniť Slávnostné kolaudovanie  stavieb  protipovodňových 

opatrení financovaných z OPKŽP. T: 12/2015  Z: riaditelia OZ SVP š.p., 

Doplnenie  AP prítomní  schválili. 

 

ad 6.2) Doplnenie  rozpočtu na rok  2015 

Nebol podaný žiaden návrh . 

 

ad 7.) Zabezpečenie podujatí akčného plánu na IV. Q. 2014  

O pripravovaných akciách informovali predsedovia komisií. Ich finančné zabezpečenie je reálne. 

Do konca roka predpokladáme ešte príjmy: BÚ 19277,71 + FU 11 247,36=Stav k 31.8.2015 

+uhrada pohľadávok vo výške 1 056,40 a príjmy z reklamy  za VS 9-10+11-12/2015., +MČ + 

vyúčtovanie tlače z EF vo výške 15 000,00 cca  46 581,00 €  

Výdavky do konca roka predpokladáme: mzdy a odvody cca vo výške 9 943€, tlač časopisu 

a expedícia  9 900,00 €, ZPC  6150 €, konferencie 11 900,00 €,  cca vo výške 37 871,30 €. 

 

ad 8)  Kolektívne vyjednávanie o KZ VS 2015 - príprava   

 V tomto bode predsedkyňa Výkonnej rady  Ing. Ľubica Kopčová  informovala prítomných 

o príprave na kolektívne vyjedávanie s OZ DLV o KZVS 2016. Od  OZ DLV v mesiaci október 

očakávame, že bude predložený I. návrh KZVS 2016. Tento bude predložený dotknutým členským 

organizáciám na  pripomienkovanie.   

Vyjednávaním boli poverení vyjednávači pre kolektívne vyjednávanie a dohodovanie o KZVS 2016 

a to podpredsedovia VR  Ing. Peter Gemeran a RNDr. Marián Siekela a predseda sociálnej 

a mzdovej komisie Ing. Ladislav Bariak.  

 Podľa KZVS 2016 sa  budú riadiť 2 členské organizácie ZZVH: SVP, š. p., Banská 

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

 

ad 9.) R ô z n e 

Vystúpili členovia VR a predsedovia komisií: 

1.Ing. Mária Richnovská:  a)  Informovala prítomných o odborno štúdijnej ceste, konanej v  dňoch 

31.8. až 5.9.2015  po vodných stavbách v Rakúsku.  Odbornú exkurziu organizoval Slovenský 

priehradný výbor , ktorý ponúkol pre zástupcov ZZVH možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. Účasť  

ZZVH bola zapracovaná do rozpočtu na rok 2015 a vložné bolo schválené ( 20 osôb * 300,00 €= 



6000,00 €). Celková  príprava ako aj samotný priebeh tejto odbornej exkurzie na VD 

v Rakúsku  bola na vysokej úrovni. Výber  vodných stavieb bol zaujímavý i z toho 

hľadiska, že boli navštívené staršie i  novšie vodné diela vo vysokohorskom prostredí. 

Veľmi na nás  zapôsobil poriadok a bezpečnosť na vodných dielach a najmä ich 

informačné centrá. Na ZPC sme sa oboznámili okrem  vodných stavieb aj s významnými 

historickými pamiatkami Rakúska. 

Celá odborná exkurzia prebehla v priaznivej atmosfére, bezkonfliktne a  k spokojnosti 

všetkých  za čo je potrebné poďakovať pani Prof. Ing. Emílie Bednárovej, PhD. a celému 

organizačnému výboru  SPV SkCOLD. Za ZZVH sa odbornej exkurzie zúčastnilo 20  

členov. Program odbornej časti exkurzie bol splnený na 100 %.   

b) Ďalej Informovala o pripravovanom sympóziu ICOLD 2016 a požiadavke Prof. Ing.  Bednárovej  

o zaslanie abstraktu na prezentáciu vodného hospodárstva – priehradného staviteľstva na 

Slovensku do konca septembra. Na oznam reagoval Ing. Roman Ivančo ROZ Košice s tým, že 

dokument pripravujú. 

c)  Informovala o príprave 21. medzinárodnej špecializovanej výstave Vodného hospodárstva, 

hydroenergetiky, ochrany ŽP, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí – AQUA 2016 , 

ktorá sa bude konať 14.-16. 6.2016 na výstavisku Expo Center Trenčín. 

2.Ing. Pavel Hucko – informoval prítomných o príprave mimoriadneho čísla časopisu 

Vodohospodársky spravodajca, ktoré je pripravené pri príležitosti Konferencie MPPR 2015. 

Príspevky, ktoré toto číslo neobsahuje, budú zaradené do čísla  VS 11-12/20015.  Príspevky 

zahrnuté do mimoriadneho čísla ako aj 4 zaradené do VS 11-12 nebudú honorované,  

3.Ing. Ľubica Kopčová PhD.,  informovala prítomných, že bolo realizované stretnutie so 

zástupcami  Slovenskej technickej univerzity  vo veci podpory štúdia v odboroch   vodného 

hospodárstva. Pripravuje sa podpis memoranda  medzi VŠ a MŽP SR.  

Ďalej informovala prítomných, že  SDV 2016 sa nebude konať spolu s veľtrhom CONECO. 

Po ukončení programu, pani predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová, PhD.,    predložila 

návrh, aby sa  99. zasadnutie VR uskutočnilo dňa 10.12.2015 v zariadení Zelený dvor 

v Slovenskom Grobe.  Prítomní termíny zasadnutí Výkonnej rady a Zhromaždenia   schválili. 

 

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

 

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

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

 

Schválila:                               .................................................... 

  Ing. Ľubica Kopčová, PhD. 

   predsedkyňa  Výkonnej rady 

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 23.09.2015  

  2) Vyhodnotenie  plnenia uznesení  

3) Prehľad o plnení AP 2015 vrátane doplnených akcií  



  4) Prehľad o plnení Rozpočtu 2015 

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 23.09.2015 

U z n e s e n i e  
zo 98. zasadnutia V ý k o n n e j   r a d y   

ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,  
 ktoré sa konalo dňa 23. septembra 2015 v zasadačke  VÚVH Bratislava 

 
V Ý K O N N Á   R A D A 

 
I .  B e r i e  n a  v e d o m i e :  

 
1) Kontrolu zápisnice a uznesení z Výkonnej rady,a Zhromaždenia  
2) Závery a diskusné príspevky z  ostatného zasadnutia Zhromaždenia z 19.5.2015  
3) Informáciu o plnení akčného plánu 2015 a činnosti odborných komisií k 31.8.2015 
4) Informáciu o plnení rozpočtu 2015 so stavom k 31.8.2015 
5) Zabezpečenie podujatí  AP na najbližšie  obdobie 

 
II.  S c h v a ľ u j e: 

1) a) Program 98. 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 vo výške 500 € 
v hrubom 

3) Úpravu  Akčného plánu  na rok 2015: časť II. Semináre, konferencie: 
– doplniť o „Deň Dunaja“, T:  VII.2015 Z: RNDr. Benko, PhD., SHMU. 
– doplniť o OŠC Rakúsko (20 osôb za ZZVH) T: 8-9/2015, Z: predseda VR.  
– doplniť o VN Hriňová 50 rokov od uvedenia VS do prevádzky,T:11/2015, 

 Z: RNDr. Siekela.  
– doplniť o Slávnostné kolaudovanie  stavieb  protipovodňových opatrení financovaných 

z OPKŽP. T: 12/2015  Z: riaditelia OZ SVP š.p., 
 

III. P o v e r u j e : 
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 2016.  

       2) Dohodovať tarifné mzdy v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016, ako aj  ďalšie 
dohodovania v ostatných častiach KZVS.podľa požiadaviek SVP š.p.B.Štiavnica a VV 
Bratislava.   

3) Predsedu VR k rokovaniu s AVS, MŽP SR o akciách ako je SDV 2016 a ďalších 
konferenciách a súťažiach  pripravovaných na rok 2016. 

 
IV. U k l a d á :   

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 15.12.2015. 

2) Tajomníkovi ZZVH, Ing. Richnovskej, spracovať a doručiť na Environmentálny fond 
projekt na financovanie zhotovenia a expedície časopisu Vodohospodársky spravodajca 
na rok 2015 do  31.10.2015. 

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

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

                                   Ing. Ľubica Kopčová  
Dňa 23.09.2015                    predseda Výkonnej rady  
Hlasovanie za uznesenie: Prítomní: 7 členov Výkonnej rady:  Ing. Ľubica Kopčová, PhD., Ing. ladislav Bariak vz.  Ing. 
Marián Supek, Ing. Roman Ivančo, PhD., RNDr.Marián Siekela,  RNDr. Martin Benko, PhD,  Ing. Peter Gemeran,  Ing. 
Henrich Kopál vz . Judr. Vladimír Zachar. 
Hlasovali za :7..členov Výkonnej rady:    Hlasovali proti:  0     Zdržali sa :   0 



Naša značka:      ZZ-13/2015 
Banská Bystrica, 20.12.2015 

P r o t o k o l 

z 99. zasadnutia Výkonnej rady, konaného dňa 10.12.2015 

 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 2015  a činnosť odborných komisií   

- správu podajú predsedovia  odborných komisií  

4. Plnenie rozpočtu  2015 

5. Prerokovanie a schválenie KZVS na rok 2016  

6. Rôzne  (inforácia o zasadnutí AZZZ SR, informácia o registrácii do zoznamu prijímateľov 2 % 

z DPFO, Informácia o podaní žiadosti o dotáciu na rok 2016 na EF, návrhy členov VR na 

zameranie činnosti v roku 2016, 25. výročie ZZVH). 

 

 ad 1.)   Otvorenie, kontrola zápisnice 

Zasadnutie Výkonnej rady otvorila a viedla predsedkyňa Výkonnej rady (VR) Ing. Ľubica 

Kopčová, PhD. 

ad 1.2.) Kontrola zápisnice a prijatých uznesení: 

Kontrolu zápisnice a prijatých uznesení z  98. zasadnutia Výkonnej rady vykonala 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. V roku 2015 sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia Výkonnej rady: 

96. konané dňa 2.2.2015,  VUVH Bratislava a 97.konané dňa 18.5.2015 v hoteli Meander v 

Tatranskej Štrbe , 98. konané dňa 23.9.2015,  VUVH Bratislava. Riadne zasadnutie Zhromaždenia 

bolo dňa 19.5.2015, konané v  hoteli Meander v Tatranskej Štrbe. 

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

 

ad 2.1. Schválenie programu  

Zasadnutia VR sa zúčastnilo 7 členov VR. Dvaja členovia sa ospravedlnili (Ing. Juraj 

Fandel SVP š.p. OZ Bratislava a Ing. Ladislav Lazár – GR VV Bratislava). Ďalej sa rokovania 

zúčastnili 4 predsedovia odborných komisií, ( JUDr. Vaššová sa ospravedlnila) , 1 predseda RR, 



1 predseda RK a 1 tajomník.  Účasť  na zasadnutí bola: VR 77,78 %, Komisie: 85,71 %, Celkom 

VR+OK=83,33 %. Zasadnutie VR bolo uznášania schopné. 

Predsedkyňa  VR Ing. Kopčová, PhD., prítomným predložila návrh na schválenie programu 

zasadnutia. Predložený  program bol schválený všetkými prítomnými. 

 

ad. 2.2. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, určenie zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice a uznesení boli schválení: Ing. Peter Gemeran a Ing. Ingrid 

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

Predložený návrh bol schválený  všetkými prítomnými. 

 

ad 3) O plnení Akčného plánu 2015 informovala tajomníčka ZZVH a plnenie plánu doplnili 

predsedovia odborných komisií: 

Ing. Danica Lešková – predsedkyňa vedecko-technickej komisie informovala prítomných o činnosti 

komisie za rok 2015, ktorá v spolupráci s komisiou pre propagáciu T a I,  zabezpečovali súťaž 

o najlepšiu DP, súťaž MVH, zborník s ISBN z konferencie, Hydrologické dni, MPPR 2015. 

Ing.Ingrid Kušniráková -  predsedkyňa komisie pre propagáciu T a I uviedla, že  jej komisia úzko 

spolupracovala s komisiou vedecko-technickou pri súťažiach organizovaných ZZVH. Úroveň 

súťaží v roku 2015 vyhodnotila ako vyššiu.  WWW stránka stará bola aktualizovaná, bola na nej  

uverejnená aj reklama – bannery.  

Ing. Viliam Višacký -  predseda komisie pre spoluprácu a styk so zahraničím  informoval 

prítomných o uskutočnenej konferencii MPPR  2015 o záverečnej správe a dofinancovaní 

z Višegrádskeho fondu. Pri príležitosti konferencie bolo vydané mimoriadne číslo časopisu VS. 

Závery z konferencie boli uverejnené v 3 časopisoch v ČR, PR, SR, MR nebolo.  

Ing. Pavel Hucko – predseda redakčnej rady časopisu VS uviedol, že bolo vydaných 6 riadnych 

čísiel a 1 mimoriadne číslo časopisu.  V roku 2015 došlo ku zmene v obsadení redakčnej rady 

(každá členská organizácia má svoje zastúpenie). Došlo aj ku kvalitatívnej zmene časopisu  

týkajúcej sa farebnosti obrázkov, čo  prinieslo dobré ohlasy čitateľov 

Ing. Ladislav Bariak – predseda sociálnej a mzdovej komisie oboznámil prítomných o priebehu 

a výsledkoch kolektívneho vyjednávania  o KZVS na rok 2016. Výsledkom je konečný  návrh, ktorý  

odporučil  prítomným na schválenie a predsedkyni a podpredsedom KZVS pre vodné 

hospodárstvo na rok 2016 odporučil predložený návrh na podpísať.  

Prehľad o plnení  AP  k 10.12.2015 je   Prílohou č. 3  tejto zápisnice.  

Predložené plnenie AP prítomní zobrali na vedomie. 

 

ad. 4. O plnení rozpočtu 2015  a hospodárení s finančnými prostriedkami podala správu 

tajomníčka ZZVH Ing. Richnovská. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami č. 4/2015 

tvorí Prílohu č. 4. tejto zápisnice. 

Predložené plnenie rozpočtu prítomní zobrali na vedomie. 

 

 



ad 5.) Prerokovanie a schválenie KZVS na rok 2016 

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

prítomných o príprave  a priebehu  kolektívneho vyjednávania s OZ DLV o KZVS 2016.  Zásadné 

pripomienky sa dotýkali čl. 13 pracovný čas a čl 30 – stupnica minimálnych mzdových taríf. Po 1 

stretnutí a niekoľkých telefonátoch sa návrhy ZZVH akceptovali.  

OZ DLV 20.10.2015 zaslal  I. návrh KZVS 2016 na pripomienkovanie z našej strany.  Na 

základe predchádzajúceho vyjednávania a záverov  kolektívneho vyjednávania  bol vypracovaný 

II. návrh KZVS 2016, 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 2016 bol 7 prítomnými členmi VR schválený bez 

pripomienok. 

KZVS pre  odvetvie VH  na rok 2016 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. Supek informoval prítomných o ukončení členstva Mgr. Krnu v redakčnej rade. Jeho nástupcu  

do redakčnej rady  oznámia predsedovi RR Ing. Huckovi. Vyzdvihol spoluprácu s odborom  

mediálnej komunikácie na MŽP SR. Ďalej uviedol, že budúci rok sa  pripravuje  propagácia 

odborných profesií, vzdelávanie zamestnancov postgraduály, magisterské štúdiá, podpora pre 

zamestnancov, ktorí nemajú VŠ .  Poukázal na to, že sa ukončujú projekty  na mapy povodňových 

rizík. Poďakoval sa SHMU za spoluprácu.  O tento produkt je veľký záujem aj od iných rezortov. 

Vodné hospodárstvo prestáva byť problémom len 1 rezortu, ale spolupracuje aj s ďalšími. 

Vyzdvihol spoluprácu s MV SR, od ktorého sme obdržali  techniku ako čerpadlá, súpravy, člny, 

kráčajúce bagre, nákladnú dopravu, uviedol, že veľa sa podarilo realizovať prierezovo. S MP SR 

cez iniciatívu štátneho tajomníka sa riešia  problémy na Pozemkovom fonde. Vyjadril nádej 

v lepšie podmienky v novom programovom období, viac finančných prostriedkov pre vodné 

hospodárstvo a dobrú spoluprácu medzi organizáciami. 

Ing. Kopčová, Phd. - vyzdvihla zlepšenú spoluprácu medzi organizáciami.  Ďalej informovala, že 

sa pripravujú úpravy v doterajších memorandách uzatvorenými s AVS, AČE, OZ DLV, MŽP SR. 

Tieto budú po úpravách a schválení  zverejnené na internete. 

Ďalej informovala prítomných,  že Svetový deň vody 2016 budeme pripravovať spolu s Asociáciou 

vodárenských spoločností, cca pre 150 osôb a navrhla vykonať prieskum v zariadení vo Vígľaši.   

Ďalej pripomenula, že v roku 2016 bude  25. výročie založenia ZZVH a túto akciu bude potrebné  

zapracovať do akčného plánu 2016.     

 Ing. Benko, PhD. - poďakoval sa za spoluprácu pri spracovávaní máp povodňových rizík. 

Uviedol, že sa  výrazne zlepšuje monitoring územia aj vďaka systému Povapsys a technológií na 



meranie v tokoch. Uviedol, že  povodne budú aj v budúcnosti, ale na základe údajov a meraní 

bude zabezpečené rýchlejšie varovanie.  V tejto oblasti sme dostali sa na úroveň vyspelých krajín. 

Ing.Lešková – poďakovala sa za spoluprácu pri organizovaní súťaží v roku 2016,  najmä 

predsedkyni komisie pre propagáciu T a I. Ďalej požiadala o podporu pri organizovaní konferencie 

V4 „ Participation of Womwnin the Fields of Meteorology, Operational Hydrology and Related 

Sciences –current situation“ a o príspevok  cca 1 000,00 €. 

Ing. Richnovská informovali prítomných, že na základe predložených dokladov bolo ZZVH na 

Notárskom úrade v Banskej Bystrici zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2%  podielu 

zaplatenej dane z príjmu  za zdaňovacie obdobie roku 2015, Notárska zápisnica č. N 1348/2015 

Nz 41222/2015 NCRls 42120/2014 zo dňa 9.11.2015. 

Ďalej informovala  prítomných, o spracovaní a zaslaní  žiadosti na dotáciu  EF na zhotovenie 

časopisu Vodohospodársky spravodajca 2016 vo výške 15 000,00+ vlastné zdroje 789,48 €, 

Celkom 15 789,48 €. 

Ing. Hucko -  informoval o konferencii Hydrológia. Zobral na vedomie ukončenie členstva  Mgr. 

Krnu v redakčnej rade k 31.12.2015 a požiadal o určenie nového zástupcu za SVP, š.p.  PR.  

Ing. Ivančo -  Vo veci usporiadania konferencie MPPR v budúcnosti navrhol  zvážiť miesto 

konania a formu prednášok. Uviedol, že nie všetky príspevky musia byť prezentované osobne 

a vybrať len niektoré, čo podporil aj Ing. Supek. Ak budú príspevky v elektronickej forme bude viac 

času na diskusiu. 

Po ukončení programu, pani predsedkyňa VR Ing. Ľubica Kopčová, PhD.,    predložila 

návrh, aby sa  100. zasadnutie VR uskutočnilo v druhej polovici februára 2016 v Bratislave 

v zasadačke VUVH.  Prítomní termín zasadnutia Výkonnej rady schválili. 

 

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

 

Overili:      Ing. Peter Gemeran                                                .................................................. 

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

 

Schválila:                               .................................................... 

  Ing. Ľubica Kopčová, PhD. 

   predsedkyňa  Výkonnej rady 

Prílohy: 1) Uznesenie zo zasadnutia 10.12.2015  

  2) Vyhodnotenie  plnenia uznesení  

3) Prehľad o plnení AP 2015 vrátane doplnených akcií  

  4) Prehľad o plnení Rozpočtu 2015 

 

 

 

 

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 zasadnutia VR zo dňa 10.12.2015 

 

U z n e s e n i e  
zo 99. zasadnutia V ý k o n n e j   r a d y   

ZDRUŽENIA ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,  

ktoré sa konalo dňa 10.12.2015 
 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 2015  a činnosti odborných komisií 
3) Informáciu o plnení rozpočtu 2015 
4) Informáciu o registrácii  ZZVH do zoznamu prijímateľov 2% z DPFO 
5) Informáciu o podaní žiadosti na EF- tlač časopisu VS 2016 
6) Diskusné príspevky členov VR 

 
 

II. Schvaľuje: 
1) Program zasadnutia VR 
2) Voľba overovateľov zápisnice a uznesení:     Ing. Peter Gemeran 

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

3) Schvaľuje postup a výsledky  kolektívneho vyjednávania  o KZVS 2016 
 
 
III.  Poveruje : 

1). Predsedkyňu VR Ing. Ľubicu Kopčovú PhD., a podpredsedov VR a RNDr. Mariana 
Siekelu a Ing. Petra Gemerana  k podpísaniu    KZVS 2016 

 
 

 
Overili: Ing. Peter Gemeran                                    .......................................................... 
 
             Ing. Ingrid Kušniráková                                 ........................................................... 
 
 
Hlasovanie za uznesenie:  

Prítomní:            7 členov Výkonnej rady:  Ing. Ľubica Kopčová, Ing. Marián Supek, JUDr. Vladimír Zachar, 
RNDr.Marián Siekela,  Ing. Roman Ivančo., Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko  PhD.   

Hlasovali za :     7 členov Výkonnej rady:  Ing. Ľubica Kopčová, Ing. Marián Supek, JUDr. Vladimír Zachar, 
RNDr.Marián Siekela,  Ing. Roman Ivančo., Ing.Peter Gemeran, RNDr. Martin Benko  PhD.   

Hlasovali proti:       0 

Zdržali sa      :        0 

                                   
                                                                  

 ........................................................... 
                     Ing. Ľubica Kopčová 
           predsedkyňa Výkonnej rady 

  
         


