PROTOKOL
zo zasadnutia Výkonnej rady a mimoriadneho Zhromaždenia predstaviteľov združenia
ZAMESTNÁVATELOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU,
konaného dňa 7.11.2018

Miesto konania:

Zelený dom, Nová 49 Slovenský Grob

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Rokovanie viedol:

Ing. Ľubica Kopčová PhD., predsedníčka VR

Program:
1. Otvorenie, schválenie overovateľa a zapisovateľa
2. Zasadnutie Výkonnej rady ZZVH (10:00-10:45 hod):
•

ukončenie činnosti podpredsedu VR ZZVH SR Ing. Petra Gemerana,

•

autorské honoráre - návrh na zmenu výplat za príspevky vo VS,

•

KZVS – informácia,

•

Memorandum o spolupráci s AVS,

•

podklady na mimoriadne Zhromaždenie ZZVH,

• návrh AP a rozpočtu na rok 2019.
3. Zasadnutie mimoriadneho Zhromaždenia ZZVH (11:00-11:45 hod):
• stanovy ZZVH.
4. Diskusia a záver

Zasadnutie Výkonnej rady ZZVH otvorila o 10:00 hod a viedla predsedníčka Výkonnej
rady Ing.Ľubica Kopčová, PhD., ktorá privítala zástupcov členských organizácii (ďalej
len Predstavitelia ZZVH). Na zasadnutie bolo pozvaných 19 účastníkov (z toho 12
zástupcov členských organizácií, 6 predsedov odborných komisií resp. poradných orgánov a tajomníčka).

Prítomní podľa prezenčnej listiny:
•

7 zástupcovia členských organizácií

•

3 zástupcovia členských organizácii s písomným poverením na
zastupovanie (SVP, š.p. OZ Bratislava, SHMÚ, GEOtest spol.s.r.o.)

•

4 predsedovia odborných komisií

•

1 tajomníčka

Ospravedlnení:

2

zástupcovia

členských

organizácií

(HYDROCOOP

spol.

s.r.o.

a Vodohospodárska výstavba, š.p.)
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Výkonná

rada

s

účasťou

10

zástupcov

členských

organizácií

je

uznášaniaschopná s nadpolovičnou väčšinou t.j. 83 %.

K bodu 1:
Predsedníčka Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová, PhD., predložila prítomným návrh
programu zasadnutia. Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá Ing. Alena Bujnová
(poradný orgán pre Legislatívu),

za zapisovateľa Mária Mandincova (tajomníčka ZZVH).

Predstavitelia ZZVH, schvaľujú program zasadnutia a za overovateľa zápisnice Ing.
Alenu Bujnovú, za zapisovateľa zápisnice Máriu Mandincovú:

Hlasovanie: za : 10

proti :

0

zdržali sa :

0

Uznesenie je prijaté

K bodu 2:
•

ukončenie činnosti podpredsedu VR ZZVH SR Ing. Petra Gemerana,

Predsedníčka

Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová, PhD., informovala prítomných

o ukončení činnosti podpredsedu VR ZZVH Ing. Petra Gemerana z dôvodu odchodu do
dôchodku. Ospravedlnila pána podpredsedu z neúčasti na dnešnom zasadnutí s tým,
že organizácia bude pod novým vedením naďalej členom ZZVH. Noví konatelia
spoločnosti Hydrocoop spol.s.r.o. budú následne prizvaní na budúce zasadnutie VR.
Vyjadrila veľkú vďaku za doterajšiu činnosť najmä však za aktívny prístup a účasť na
rokovaniach v AZZZ SR.
•

autorské honoráre - návrh na zmenu výplat za príspevky vo VS,

Predstavitelia ZZVH, schvaľujú zrušenie autorských honorárov za príspevky vo VS:

Hlasovanie: za : 10

proti :

0

zdržali sa :

0

Uznesenie je prijaté
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•

KZVS – informácia

Tajomníčka p. Mandincová informovala prítomných o výsledkoch 2. kola kolektívneho
vyjednávania ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie vodného
hospodárstva na Slovensku na rok 2019 medzi: Odborový zväz DREVO, LESY, VODA
(OZ DLV) a ZZVH. Otvorenou témou zostala len časť „Mzdy“ v zmysle článku 12 KZVS
SVH 2019.
Návrhy zúčastnených strán:
ZZVH: „Zamestnávatelia zabezpečia rast nominálnych miezd v súlade s ekonomickými
možnosťami zamestnávateľa. Zamestnávatelia sa zaväzujú zabezpečiť, aby priemerná
mzda u každého zamestnávateľa dosiahla v roku 2019 minimálne výšku 100%
priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve v roku 2018“.
OZ DLV: nesúhlasí s uvedeným návrhom v danom znení. OZ DLV navrhuje, že
prepočíta priemerné mzdy pre všetky navrhované tarify v zmysle údajov od
zamestnávateľov. Na základe uvedeného sa rozhodne, či bude návrh v danom znení
akceptovaný zo strany OZ DLV, a či bude súhlasiť s uvedenými 100% priemernej mzdy
v roku 2018“
Pre účely daného bodu bude zvolané 3.kolo kolektívneho vyjednávania. Predpoklad
ukončenia kolektívneho vyjednávania a podpis KZVS 2019 je v novembri tohto roku.

•

Memorandum o spolupráci s AVS,

Predsedníčka

Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová, PhD., informovala prítomných

o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi ZZVH a AVS, predmetom ktorého je
vzájomná výmena vedeckých informácií a prakt. skúseností v oblasti vodného
hospodárstva, organizovanie seminárov, konferencií a podujatí a ostatných činnostiach
spoločného záujmu.
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•

podklady na mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia ZZVH,

Tajomníčka p. Mandincová informovala prítomných o návrhu k zmenám stanov ZZVH,
ktoré budú predložené na schválenie na Mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia
7.11.2018 o 11:00 hod.
•

Návrh AP a rozpočtu na rok 2019,

Tajomníčka p. Mandincová informovala prítomných o návrhu Akčného plánu na rok
2019 a rozpočtu na rok 2019. Prítomní schválili definitívny termín 15.11.2018 na
prípadné ďalšie doplnenia do návrhu Akčného plánu na rok 2019, zároveň odporučili
Zhromaždeniu tento postup schváliť. Po prípadných návrhoch budú tieto zapracované,
podpísané predsedníčkou Výkonnej rady ZZVH a zverejnené na web stránke.
Ďalej informovala že dňa 2.11.2018 ZZVH podalo na Environmentálny fond prvú žiadosť
o vyúčtovanie nákladov za rok 2018 vo výške 21.115,39 Eur s tým, že druhá žiadosť
bude podaná po vydaní posledného dvojčísla tohto roku VS 10-12/2018. Dňa
26.10.2018 podalo ZZVH na Environmentálny fond žiadosť o dotáciu na rok 2019 vo
výške 24.675,15 Eur na projekt: „Zhotovenie časopisu VS a podujatie SVETOVÝ DEŇ
VODY 2019“.
Po vyčerpaní programu o 10:45 hod predsedníčka Výkonnej rady ZZVH poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí Výkonnej rady, zároveň pozvala prítomných na
zasadnutie mimoriadneho Zhromaždenia ZZVH.

K bodu 3:
Zasadnutie mimoriadneho Zhromaždenia ZZVH k bodu Stanovy otvorila o 11:00 hod
a viedla predsedníčka Výkonnej rady Ing.Ľubica Kopčová, PhD.,
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
•

7 zástupcovia členských organizácií

•

3 zástupcovia členských organizácii s písomným poverením na
zastupovanie (SVP, š.p. OZ Bratislava, SHMÚ, GEOtest spol.s.r.o.)

•

4 predsedovia odborných komisií

•

1 tajomníčka

Ospravedlnení:

2

zástupcovia

členských

organizácií

(HYDROCOOP

spol.

s.r.o.

a Vodohospodárska výstavba, š.p.)
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Predsedníčka

Výkonnej rady Ing. Ľubica Kopčová, PhD., informovala prítomných

o zmenách v stanovách, ktorým sa podrobne venovali spolu s Ing. Bujnovou, Ing.
Bariakom a p. Mandincovou. Predstavitelia ZZVH na poslednom zasadnutí ZZVH dňa
18.5.2018 uviedli že sa budú zaoberať úpravou Stanov ZZVH. JUDr. Vaššová sa
vyjadrila že má malé pripomienky (doplnenia) k predloženým stanovám.
Prítomní schválili definitívny termín 15.11.2018 na prípadné ďalšie doplnenia
z stanovám. Po ich predložení budú tieto zapracované a predložené na Ministerstvo
vnútra SR k registrácii.

Hlasovanie: za : 10

proti :

0

zdržali sa :

0

Uznesenie je prijaté
Po vyčerpaní programu o 11:45 hod predsedníčka Výkonnej rady ZZVH poďakovala
prítomným za účasť na zasadnutí a ukončila Zhromaždenie ZZVH.

…………………………………………

…………………………..

Ing. Alena Bujnová

Ing. Ľubica Kopčová PhD.,

overovateľ zápisnice

predsedníčka Výkonnej rady

Zapisovateľ: Mária Mandincová

Príloha: prezenčná listina
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