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ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR 
 

 

 

konanej dňa 11. 6. 2013 v Dolnom Kubíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

 Prezenčná listina 

 Vyhodnotenie jarného spoločného snemu v Senci 
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Prítomní :  Ing. Kristína Priesterová, Ing. Ondrej Korenko, Ing. Ľubomír Krcha, Mgr. Peter Kuba, 

Ing. Blažej Litva, Miroslav Sojka, Ing. Anton Veselka, Ing. Zoltán Zelinka 

Hostia :  

 

Program rokovania: 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 24. 4. 2013 v Senci 
2. Vyhodnotenie spoločného snemu v Senci 
3. Aktualizácia stanov združenia 
4. Jesenný snem 
5. Rôzne 
6. Uznesenie 

 

1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 24. 4. 2013 v Senci 

 

U44/2012 

Pripraviť školenie, sekcia ODPADY. Pre členov bude združenie participovať na vložnom. Termín 

školenia bude spresnený podľa aktuálnosti témy. 

Termín bol posunutý do 31.12.2013, kvôli novému zákonu o odpadoch. 

Je možnosť spojiť školenie ODPADY so školením EKONOMIKA. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Tomáš Gaboň  TERMÍN : 31.12.2013  STAV : prebieha 

U56/2012 

Pripraviť podklady pre prípravu zborníka, viď bod 4; termín posunutý. 

ZODPOVEDNÝ : Ing. Blažej Litva, sekretariát TERMÍN : 30.9.2013  STAV : prebieha 

 

U7/2013 

Pripraviť uznesenie o zmenách vnútorných predpisov združenia a predložiť ich celoslovenskému 

snemu na schválenie 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, prezident  TERMÍN : 25.4.2013  STAV : splnené 

U8/2013 

Pripraviť smernicu o paušálnych náhradách  

ZODPOVEDNÝ : sekretariát   TERMÍN : 25.4.2013  STAV : splnené 

 

2. Vyhodnotenie jarného spoločného snemu v Senci. 

Snem bol zabezpečený na veľmi dobrej úrovni, bez vážnych nedostatkov. Na sneme sa zúčastnilo 214 

hostí – 80 členov ZOVP, 77 členov SVPS, 51 vystavovateľov a 6 hostí. Snem umocňoval veľká účasť 

vystavovateľov i veľký počet vystavovanej techniky na rozľahlom parkovisku blízo hotela. 

Vyúčtovanie snemu skončilo so stratou 672,04 EUR, náklady boli vo výške 12.457,69 EUR, výnosy  vo 

výške 11.785,65 EUR. Tabuľka nákladov a výnosov je v prílohe č.1 tohto dokumentu. 

 

Pripomienky : 

 

Mgr. Peter Kuba :  

- platby za vystavovateľov by mali prebiehať prevodom, kvôli urýchleniu prezentácie 
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Miroslav Sojka : 

- hotel po krátkom čase upratal propagačné materiáli vystavovateľov. Treba oznámiť prevádzke 

hotela termín ukončenia výstavy 

- sekretariát musí pripraviť a vytlačiť program snemu a uznesenie 

- spoločný snem musia viesť obidvaja prezidenti 

 

Ing. Ľubomír Krcha 

- pri organizácií spoločného snemu by mali byť do prípravy ale i do realizácie zapojený všetci 

členovia rady, všetky kraje 

-  prezentáciu členov SVPS si musia českí partneri robiť sami 

- obsluhovať projekčnú techniku (prezentácia vystavovateľov) by nemal robiť prezident 

 

Ing. Blažej Litva 

- pri organizácií spoločného snemu treba podeliť organizačné povinnosti medzi všetky kraje 

- člen ZOVP ktorý je ale zároveň i vystavovateľ sa zapisuje do prezenčnej listiny 2x. Treba vymyslieť 

ako zjednodušiť registráciu 

- zabezpečiť na viditeľné miesto INFO tabuľu ( program snemu, zoznam účastníkov, vystavovatelia 

ich rozmiestnenie, číslo miestnosti konania snemu, a ďalšie info .....) 

- oddeliť rozdávanie propagačných materiálov od prezentácie / alebo samostatná osoba 

- vyčleniť osobu zodpovednú iba za činnosť okolo vystavovateľov (nie konferovanie v sále) ale na 

ploche výstavy, riešenie požiadaviek vystavovateľov, .... 

- pripraviť predpokladaný zoznam „vzácnych“ hostí a určiť osobu, ktorý sa im bude venovať, 

usmerňovať, ... 

 

3. Aktualizácia stanov združenia 

Prezident združenia informoval prítomných o pokračovaní aktualizácie stanov združenia. V mesiaci júl –

august by mala byť opravená registrácia združenia na OU Bratislava a zaregistrované stanovy na MV SR.   

 

4. Jesenný pracovný snem, východoslovenský kraj, gestor Kristína Priesterová 

Jesenný snem bol navrhnutý ako pracovný, tzn. nebude prebiehať zasadnutie ZOVP, ale bude buď 

školenie/seminár OH, alebo exkurzia do spaľovne a kompostárne v Košiciach. 

Boli vybrané dva termíny konania snemu : 10. – 11.10.2013 a 17. – 18.10.2013. 

Ing. Kristína Priesterová informovala prítomných o možnostiach konania jesenného snemu. Predstavila 

dve vhodné lokality (Jelšava – Hrádok, Košická Belá). Do 30.6.2013 p. Priesterová zistí počet miest 

ubytovania a cenník služieb.  

 

5. Rôzne 

Ing. Ľubomír Krcha 

- mala zasadať odpadová komisia k LZ o odpadoch 

 

Mgr. Peter Kuba 

 - Bolo veľmi málo času na zorganizovanie zasadania komisie. Debata prebiehala mailom, 

pripomienky k LZ neboli, pripomienky na PPP neboli odoslané žiadne. 

 - Prezident APOHu p. Krasnec navrhol spoločné stretnutie za účelom ozrejmenia stanoviska APOHU 

k LZ o odpadoch. Stretnutie by sa malo konať 25. Alebo 26.6.2013. 
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6. Uznesenie 

Celoslovenská rada ukladá : 

U9/2013 

Pripraviť zborník/adresár združenia (formát A5),(história, štatistiky, foto, adresár,...), bez reklamy 

Pre štatistické dáta treba rozposlať dotazník členom združenia pomocou internetovej stránky. 

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, Ing. Blažej Litva  TERMÍN : 30.6.2013, 30.7.2013 

U10/2013 

Sekretariát zabezpečí na snem v tlačovej forme program snemu a prijaté uznesenie.  

ZODPOVEDNÝ : sekretariát    TERMÍN : snem 

 

U11/2013 

Sekretariát si vytypuje človeka na obsluhu prezentačnej videotechniky počas konania snemu.  

ZODPOVEDNÝ : sekretariát    TERMÍN : snem 

 

U12/2013 

Pripraviť spoločne s fy. REDOX tenisový turnaj o pohár prezidenta ZOVP.  

ZODPOVEDNÝ : sekretariát, fy. REDOX   TERMÍN : snem 

 

U13/2013 

Vytypovať miesto konania jesenného pracovného snemu, zistiť možnosti ubytovacích kapacít 

a cenník služieb.  

ZODPOVEDNÝ : Ing. Kristína Priesterová   TERMÍN : 30.6.2013 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie CR sa uskutoční 15.8.2013 so začiatkom o 17:00 na Obručnej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   

 Mgr. Peter Kuba 

 prezident ZOVP SR 

 
 
 
 
V Skalici, 19. 6. 2013         
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Príloha č.1 : 

 

PRÍJMY
 Ovplyvňujúce 

základ dane 

 Neovplyvňujúce 

základ dane 
SPOLU

vložné v hotovosti 5 130,00                910,00                       6 040,00                       

vložné bankovým prevodom 2 220,00                1 710,00                    3 930,00                       

fakturácia SVPS - vystavovateľ 630,00                   -                               630,00                           

fakturácia SVPS - obedy, prenájom 1 185,65                -                               1 185,65                       

PRÍJMY SPOLU 9 165,65         2 620,00            11 785,65             

VÝDAVKY
 Ovplyvňujúce 

základ dane 

 Neovplyvňujúce 

základ dane 
SPOLU

poštovné - pozvánky, faktúry pre členské organizácie -                           1,80                            1,80                               

poštovné - pozvánky, faktúry pre vystavovatelov 3,60                        -                               3,60                               

poštovné - pozvánky hostia 0,90                        -                               0,90                               

bankové poplatky 1,65                        0,90                            2,55                               

prepravné náklady  (APWA, Gabčíkovo) 94,08                      56,16                         150,24                           

stravné (obed, večera) 24.4. 337,63                   201,57                       539,20                           

obed 25.4. 1 564,23                933,87                       2 498,10                       

cofeebreak 163,62                   97,68                         261,30                           

raut 3 596,71                2 147,29                    5 744,00                       

prenájom priestorov (2x sála, výstavná plocha) 939,25                   560,75                       1 500,00                       

kultúrny program 500,93                   299,07                       800,00                           

postavenie stanu 413,27                   246,73                       660,00                           

ostatné náklady (elektrika...) 35,07                      20,93                         56,00                             

paušálne výdaje za organizáciu snemu 240,00                   -                               240,00                           

VÝDAVKY SPOLU 7 890,94         4 566,75            12 457,69             

PRÍJMY - VÝDAVKY 1 274,71      1 946,75 -       672,04 €-    

Počet účastníkov  SPOLU 214

členovia ZOVP SR 80 - 37%

hostia 6

vystavovatelia 51

členovia SVPS SR 77

Vyúčtovanie vypracované v Skalici dňa 15.05.2012

NÁKLADY A VÝNOSY 

snem ZOVP

25.4.2013 - 26.4.2013, Senec, hotel Senec,

rozpočítanie nákladov v %

> 63%

 


