ZDRUŽENIE ORGANIZÁCIÍ VEREJNÝCH PRÁCSR
SLOVAK PUBLIC WORKS ASSOCATION

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Celoslovenskej rady Združenia organizácií verejných prác SR
konanej dňa 21. 10. 2021, hotel Impozant, Valčianska dolina

Prílohy :


Prezenčná listina

Prítomní : Mgr. Peter Kuba, Ing. Juraj Sojka, Ing. Ľubomír Krcha, Ing. Anton Veselka
Ing. Peter Turza, Ing. Július Oleár, Ing. Dušan Lukáč , Ing. Pavol Heško,
Ing. Laš = ospravedlnený
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Hostia:
Tajomník: Ing. Kristína Priesterová
Program rokovania:
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR ZOVP dňa 09.09.2021, Šachtička
2. Jarný celoslovenský snem ZOVP 2022 – rozpracovanosť, kontrola jednotlivých úloh,
sponzorstvo, ...)
3. Rôzne (napr. spoločné zasadnutie CR ZOVP a SKS,...)
4. Uznesenie
1. Kontrola prijatých uznesení zo zasadnutia CR dňa 09.09.2021
U 28/2021
Realizovať snem ZOVP SR v hoteli Patria, Štrbské pleso v termíne 16.05. – 18.05. 2022
Z: CR, sekretariát ZOVP
T: 16.05.2022

TRVÁ

U 29/2021
Vytypovať a zabezpečiť pre školenie ekonómov zariadenie s väčšou kapacitou z dôvodu
obmedzení podľa Covid automatu a preveriť možnosť konania seminára aj online formou.
Z: Ing. Krcha, sekretariát ZOVP
T: 20.09.2021
SPLNENÉ
U 30/2021
Vyhotoviť pozvánku pre školenie ekonómov 2021 s upozornením na možnosť jeho konania online
formou v prípade zlej pandemickej situácie a rozposlať ju členom ZOVP
Z: sekretariát ZOVP
T: 27.09.2021
SPLNENÉ
2. Jarný celoslovenský snem ZOVP 2022 – 30.výročie vzniku združenia (rozpracovanosť, kontrola
jednotlivých úloh,sponzorstvo, ...)
Miestom konania snemu ZOVP v roku 2022 bude hotel Patria, Štrbské Pleso v termíne 16.05. –
18.05.2022. Hotelom Patria je rezervácia termínu potvrdená aj so zaslaním predbežnej cenovej
ponuky služieb. Čo sa týka programu, potvrdená je objednávka p. Skrúcaným na moderovanie
slávnost. večera dňa 17.5.2022 v trvaní cca 3 hodiny. Tak isto je firmou Moram potvrdená
cimbálová muzika pre poobedňajší program v exteréri v čase cca 14.30 – 18.30 hod. ako aj pre
večer. Je potrebné osloviť firmy o sponzorstvo, ako aj rozdeliť úlohy a garantov pre zabezpečenie
jednotlivých úloh a priebehu snemu. Sekretariát spísal zoznam úloh pre zabezpečenie snemu 2022,
ktorý sa bude členmi CR priebežne kontrolovať, upravovať a dopĺňať. Predpoludňajší slávnostný
program snemu bude moderovaný p.Heškom a p.Priesterovou, pracovný program snemu doobeda
moderuje p. Heško, zodpovednosť za ostatné úlohy sa bude priebežne upresňovať (vystavovatelia
a moderovanie ich prezentácie, workshop 16.5.2022, prezentácia účastníkov, zodpovednosť za
hostí a delegácie part. združení a.i.)
3. Rôzne:
*Ing. Krcha: s ohľadom na očakávaný vysoký záujem o snem ZOVP v r. 2022 navrhuje
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blokovať pre ubytovanie účastníkov cca 150 izieb a riešiť to s hotelom Patria do konca r. 2021
*Mgr. Kuba: ohľadom sponzorstva snemu 2022 navrhuje, že on najprv osloví dlhoročných členov
združenia a sponzorov s ponukou na generálneho partnera (viď list s ponukou na sponzorstvo).,
O výsledku bude informovať CR na najbližšom zasadnutí a následne by členovia CR oslovili ďalších
potencionálnych adeptov na sponzorstvo (hlavný partner a partner snemu)
*Ing. Priesterová: asi by bolo žiadúce, aby medzi vstupmi moderátora Skrúcaného, hrala živá
kapela, možno aj revival kapela.
*Ing. Veselka: pošle sekretariátu kontakt na kapelu, ktorá hrala na kongrese ZOVP v Novom Meste
*Ing. Krcha: navrhuje stretnúť sa s p. Skrúcaným do konca r.2021 a prebrať s ním prípadnú
kultúrnu vsuvku – napr. imitátor, kapela,....
*Ing. Kuba: je žiadúce, aby priebeh snemu a jeho sprievodné akcie sme mali zdokumentované
fotograficky na profesionálnej úrovni, mohli by sme osloviť p. Potočára - zástupcu mediálneho
partnera snemu a dohodnúť fotenie počas dňa a večera 17.5.2022
*Mgr. Kuba: navrhuje, aby sekretariát preveril u spol. Moram, či p. Skrúcaný môže na večer počítať
s cimbálkou
*Ing. Sojka: navrhuje medializovať konanie snemu a osloviť STV, TA3
*Ing. Sojka: navrhuje, aby po skončení workshopu dňa 16.5.2022 sa večera pre jej účastníkov
podávala v Zbojníckej kolibe
4. Uznesenie:
Celosloslovenská rada
A/ukladá:
U 31/2021
Blokovať cca 150 izieb v hotely Patria na termín 16.5.-18.5.2022 pre ubytovanie účastníkov snemu
Z: sekretariát ZOVP
T: 31.12.2021
U 32/2021
Osloviť s ponukou na generálneho sponzora snemu 2022 dlhoročných členov ZOVP a sponzorov
Z: prezident ZOVP
T: 30.11.2021
U 33/2021
Osloviť DJ z Dolného Kubína pre účinkovanie na večernom programe snemu dňa 17.5.2022
Z: Ing. Heško
T: 30.11.2021
U 34/2021
Poslať sekretariátu kontakt na kapelu, ktorá hrala na kongrese ZOVP v Novom Meste nad Váhom.
Z: Ing. Veselka
T: 20.11.2021
U 35/2021
Kontaktovať p. Potočára (Odpady portál) s požiadavkou na vyhotovenie fotografií zo snemu,
výstavy a slávnost. večera dňa 17.5.2022
Z: Ing. Sojka
T: 30.11.2021
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U 36/2021
Osloviť a preveriť záujem STV, TA3 o natočenie krátkeho shotu o sneme ZOVP
Z: Ing. Heško
T: 31.12.2021
U 37/2021
Preveriť u spol. Moram, či môže p. Skrúcaný rátať s cimbálovou kapelou aj počas večera 17.5.2022.
Z: sekretariát ZOVP
T: 31.12.2021
U 38/2021
Pripraviť návrh na úpravu poplatkov pre vystavovateľov (interiér a exteriér) od r. 2022
Z: sekretariát ZOVP
T: najbližšie zasadnutie CR
U 39/2021
Návrhy na darček, upomienkový predmet pre partnerské organizácie + pamätný list
Z: CR, sekretariát ZOVP
T: prvé zasadnutie CR v r. 2022
U 40/2021
Zabezpečiť cenovú ponuku na výrobu a dodávku kľúčenky s logom ZOVP pre účastníkov snemu
v r.2022
Z: sekretariát ZOVP
T: prvé zasadnutie CR v r. 2022
U 41/2021
Zaslať členom CR ešte raz zoznam osôb na ocenenie na sneme ZOVP v r. 2022 ako aj predbežný
odhad výdavkov na snem
Z: sekretariát ZOVP
T: do 10.11.2021
U 42/2021
Iniciovať osobné stretnutie s p. Skrúcaným a prebrať s ním moderovanie večera 17.5.2022 ako aj
prípadné spolupôsobenie s kapelou/DJ
Z: prezident ZOVP, Ing. Turza
T: 31.12.2021

Ďalšie rokovanie CR ZOVP SR sa uskutoční ešte do 31.12.2021, termín a miesto konania oznámi
členom CR mailom sekretariát .
Zapísala: Ing. Kristína Priesterová,
sekretariát združenia

Mgr. Peter K u b a
prezident ZOVP SR
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