ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁC SR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 08. 02. 2018, Oravský Podzámok

Prílohy :


Prezenčná listina
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Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Jozef Perháč, Ing. Zoltán Zelinka
Ing. Juraj Sojka, Ing. Blažej Litva, Ing. Ján Soliar
Hostia :
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová
Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 14.12. 2017 v Novom Meste n/Váhom
1. Plnenie rozpočtu rok 2017
2. Návrh rozpočtu na rok 2018
3. Jarný snem ZOVP
4. Rôzne
5. Uznesenie
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 14.12.2017, Nové Mesto n/Váhom
U29/2017
Aktualizovať údaje (adresár členov) na zadnej strane u „obalu s chlopňami – ZOVP“ a zabezpečiť
jeho tlač v množstve cca 50-100 ks.
Doplnenie: sekretariát telefonicky overí aktuálnosť údajov členských organizácií.
Z: sekretariát
T: zmena – 31.01.2018
SPLNENÉ
U31/2017
Vytypovať druh reklamného predmetu/vecného daru, ktorý sa opatrí logom ZOVP na prezentáciu
združenia.
Z: sekretariát, Ing. Heško
T: zmena – 31.01.2018
V PLATNOSTI
U35/2017
Pri jednaniach s SKS o financovaní spoločného snemu SKS a ZOVP v r.2018 v Ostrave preferovať
delenie nákladov podľa počtu osôb zúčastnených na sneme, za tú ktorú stranu , namiesto deľby
nákladov v určitom pomere na percentá.
Zmena: financovanie kongresu bude zabezpečené z vložného poplatku vystavovateľov.
Z: prezident, sekretariát
T: I.polrok 2018
V PLATNOSTI
U43/2017
Pracovnú skupinu zodpovednú za organizáciu spoločného česko-slovenského Kongresu v Ostrave
v dňoch 10.10 – 12.10.2018 v zložení: Mgr. Kuba, Ing. Krcha, Ing. Veselka, Ing. Laš, Ing.
Priesterová.
Z: v texte
T: do 10.10.2018
SPLNENÉ
U44/2017
Osloviť žilinské VÚC, za účelom účasti ich zástupcu na spoločnom kongrese SKS a ZOVP dňa
11.10 - 12.10.2018.
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Zmena: Kontaktovať ŽSK prostredníctvom zástupcu Mestského úradu v DK a následne zaslať
oficiálny list predsedníčke ŽSK so žiadosťou o záštitu nad spoločným česko-slovenským kongresom
SKS a ZOVP SR v Ostrave.
Z: Ing. Heško, sekretariát
T: 31.03.2018
U45/2017
Určiť miesto jarného snemu ZOVP SR v dňoch 26.4 – 27.4.2018.
Zmena termínu jarného snemu: 24. 4. – 25. 4. 2018
Z: Ing. Litva
T: 08.02.2018

SPLNENÉ

U46/2017
Vyplatiť odmeny členom CR za rok 2017.
Z: sekretariát
T: 31.12.2017

SPLNENÉ

U47/2017
Preveriť zasielanie správ cez SMS bránu na mobily štatutárov členských organizácií ZOVP SR.
Z: prezident
T: 08.02.2018
SPLNENÉ
U48/2017
Pripraviť rozpočet na rok 2018.
Z: sekretariát

T: najbližšie zasadnutie CR

SPLNENÉ

U49/2017
Zabezpečiť autobusovú dopravu na prepravu na letisko na pracovnú cestu Francúzsko 2018.
Z: sekretariát
T: najbližšie zasadnutie CR
SPLNENÉ

2. Plnenie rozpočtu za rok 2017
Plnenie rozpočtu predložené členom CR v písomnej forme. V príjmovej časti sú oproti plánu
prekročené položky:
- za členský poplatok(+1nový člen oproti plánu a úhrada čl. poplatku za rok 2016 členom zo Senca)
- vložné na školenia, z dôvodu realizácie 3 školení oproti plánovaným 2 školeniam
- vložné na snemy a kongresy.
Prekročenie vo výdavkoch oproti plánu je:
- v položke prac. cesty z dôvodu úhrad nákladov za prac. cesty v roku 2018, a to Francúzsko
a výstava IFAT ,
- v položke školenia, kde sa v roku 2017 uskutočnili 3 školenia oproti plánovaným 2
- v položke podpora šport. a kultur. Podujatí
- v položke prenájom, zasadnutie CR a regionálnych sekcií
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3. Plán rozpočtu na rok 2018 a Plán práce na rok 2018
Predložený sekretariátom členom CR v písomnej podobe. Podkladom pre jeho spracovanie vo
výdavkoch a príjmoch bolo čerpanie rozpočtu v r. 2017 . V príjmovej časti u položky čl. poplatok je
uvažované s nárastom členskej základne. Vo výdavkovej časti snemy a kongresy sú plánované
nižšie výdavky z dôvodu nákladov len na 1 snem, spoločný kongres SKS a ZOVP bude finančne
vykrytý z vložného od vystavovateľov.
Plán práce na rok 2018
Predložený v písomnej podobe. Sú v ňom zapracované pracovné cesty Francúzsko a IFAT, ako aj
školenie o ochrane osobných údajov GDPR v zmysle smernice EU č. 2016/679.
4.Jarný snem ZOVP
Ing. Litva informoval o mieste jarného snemu ZOVP – hotel Boboty, Terchová - Vrátna. Zmenu
termínu snemu, ktorý bude v dňoch 24.4.-25.4.2018, hotel akceptoval. Obhliadku priestorov
hotela vykonal spolu s Ing. Krchom a Ing. Heškom. S manažmentom hotela predjednali pre danú
akciu potrebné priestory, stravu, ubytovanie ako aj exteriér a interiér pre vystavovateľov.
Predbežnú kalkuláciu akcie aj s kontaktom odovzdal sekretariáru na ďalšie upresnenie, objednanie
a doladenie detailov akcie. Nie je doriešený krátky kultúrny program ( folklórny) počas večerného
rautu, za ktorý sa doporučuje cena max. do 250,-EUR s tým, že Ing. Heško osloví potenciálnych
dodávateľov tohto programu na deň 24.4.2018.
5.Rôzne
* Mgr. Kuba: zástupca spol. Adacom, ktorá je spoluorganizátorom prac. cesty do Francúzska má
výhrady voči účasti zástupcov predajcov kom. techniky na tejto ceste. Z toho dôvodu sa uvoľní 5
miest, ktoré je potrebné obsadiť členmi ZOVP a letenky sú už zaplatené, takže sekretariát ihneď
mailom, telefonicky informuje členov o voľných miestach. Tiež je objednaná autobusová doprava
z areálu spol. HANES v Trnave na letisko Schwechat a späť s možnosťou parkovania osobných
vozidiel účastníkov v areáli – čo už v prípade neúčasti zástupcu spol. Hanes neplatí a je potrebné,
aby Adacom pre účastníkov cesty zabezpečil miesto pre odparkovanie vozidiel ako aj pre odchod
autobusu, o čo zástupcu spol. Adacom požiadal.
*Ing. Priesterová: autobus na prepravu z Trnavy na letisko Schwechat a späť = prac. cesta
Francúzsko je objednaný.
*Ing. Litva: zabezpečí tlač obalov s adresárom členov združenia, adresár členov mu zašle
sekretariát v 7. týždni 2018.
*Ing. Heško: k reklamným predmetom pre združenie zaslal kontakt na 2 malé firmy, ktoré vyrábajú
kovové postavy, zvonce, keramiku.
*Ing. Litva: priniesol niekoľko predmetov, ktoré by sa dali použiť ako reklamný predmet na snem
a bol požiadaný preveriť, kde sa dá zabezpečiť kovová minca do nákup.koša.
*Ing. Krcha: mali by sme sa dohodnúť, že okrem pracovných materiálov, čo dáme členom ako rekl.
predmet na sneme + dohodnúť program jarného snemu.
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* Mgr. Kuba: účastníci snemu dostanú samozrejme pracovné materiály - správu prezidenta
o činnosti združenia za rok 2017, plnenie rozpočtu za rok 2017, plán rozpočtu na rok 2018 a plán
práce na rok 2018 – tieto materiály budú v obale s adresárom členov + pero a kovová minca do
nákup. košíka ( ak sa ju podarí zabezpečiť). Navrhuje namiesto doteraz používanej vizitky účastníka
snemu, dať program snemu spolu s vizitkou účastníka do plastového obalu so šnúrkou, ktorého
vzor priniesli z kongresu SKS.
Ďalej navrhuje, aby sekretariát preveril cenu kovovej postavy Jánošíka a zakúpil z nej 5ks, ktoré
budú použité ako dar pre zástupcov partnerských organizácií a bolo dohodnuté, že sa spracuje
grafický návrh na pamätnú mincu ZOVP ( prezident + sekretariát) a vyžiada sa cenová ponuka na
cca 50 ks aj s obalom na mincu.
*Ing. Priesterová: oslovila Ing. Laša o spoluprácu v súvislosti so záštitou ŽSK pre spoločný kongres
SKS a ZOVP v Ostrave. Pre personálne zmeny nevie pomôcť, navrhuje riešiť to oficiálnou písomnou
žiadosťou na predsedu ŽSK.
*Mgr. Kuba: oslovil niekoľko spoločností ohľadom zasielania hromadnej SMS-ky na mobil
štatutárov cez SMS bránu, predložil a informoval o návrhu zmluvy so spol. Via Mobile, cena 1 SMS
je 0,0260 €, s ktorou doporučuje uzavrieť zmluvu
* Ing. Sojka: je potrebné čo najskôr zverejniť na stránke zovp prihlášku na veľtrh IFAT 2018
a taktiež zaslať všetkým členom ZOVP pozvánku na IFAT
*Mgr. Kuba: od dátumu 25.5.2017 začne platiť v praxi GDPR - nariadenie EU č. 2016/679. Všetky
firmy narábajúce s osobnými údajmi musia vypracovať program a disponovať osobou, ktorá bude
zodpovedná za správu týchto údajov. Náš člen Ing. Schwarz z Tedos-u Malacky sa v priebehu
najbližších dní zúčastní školenia GDPR a osloví školiteľa s požiadavkou na spracovanie vzorového
programu GDPR pre cca 35 – 40 členských organizácií ZOVP a tak isto aj školenie pre členov ZOVP
v termíne najneskôr do konca mesiaca apríl 2018.
* Ing. Krcha: má firmu, ktorá mu zabezpečuje správu osobných údajov podľa platného zákona č.
122/2013 Z.z. a preverí u nej možnosť spracovania cenovej ponuky na vypracovanie vzorového
programu GDPR pre 35-40 členov združenia podľa nariadenia EU.
6. Uznesenie:
Celoslovenská rada ukladá:
U 01/2018
Mailom aj telefonicky informovať členov ZOVP o voľných miestach na prac. cestu Francúzsko
Z: sekretariát
T: do 19.02.2018
U02/2018
Zabezpečiť organizáciu jarného snemu ZOVP SR (priestory, materiály), ktorý sa bude konať
v termíne 24.04. – 25.04. 2018 v hotely Boboty, Terchová-Vrátna
Z: sekretariát
T: 20.04.2018
U 03/2018
Vytypovať dodávateľa kult. programu dňa 24.4.2018 na celoslovenský snem ZOVP v Terchovej.
Z: Ing. Heško
T: do konca 03/2018
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U04/2018
Revíznej komisii vykonať kontrolu účtovných dokladov za rok 2018 so spracovaním správy
z kontroly.
Z: Ing. Prada
T: do 20.04.2018
U05/2018
Spracovať a rozposlať členom ZOVP SR pozvánku na prac. cestu – veľtrh IFAT 2018 v Mníchove
v dňoch 16.05. – 18.05.2018.
Z: Sekretariát
T: do 23.02.2018
U06/2018
Uzavrieť zmluvu na posielanie hromadnej info SMS správy so spol. Via Mobile, s.r.o.
Z: prezident, sekretariát
T: 02/2018
U07/2018
Osloviť vystavovateľov s ponukou generálneho partnera a partnera pre celoslovenský snem ZOVP
dňoch 24.4 – 25.5. 2018.
Z: sekretariát
T: do 23.02.2018
U08/2018
Vystaviť faktúry za členský poplatok za rok 2018.
Z: sekretariát
T: do 28.02.2018
U09/2018
Zorganizovať školenie GDPR.
Z: prezident, sekretariát

T: 03-04/2017

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční dňa 23.04.2018 (pondelok) o 15.00 - 16.00 hod.
v hotely Boboty, Terchová.

Zapísala: Ing. Kristína Priesterová
sekretariát združenia

Mgr. Peter Kuba
prezident ZOVP SR
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