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V Bratislave 17.12.2021              

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie vodárenských expertov 
___________________________________________________________________________ 
 
Miesto konania: online    

Termín konania: 17. 12. 2021 o 10:00   

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Program Valného zhromaždenia:  

1) Otvorenie a schválenie programu 
2) Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov 
3) Správa o činnosti za rok 2020 
4) Správa revízora 
5) Plán činnosti a rozpočet na rok 2021 
6) Rôzne, diskusia 
7) Záver  

 
1) Otvorenie a schválenie programu  
Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril Ján Ilavský a  predložil program na schválenie, ktorý bol 
schválený.   
• Uznesenie č. 1/2020  
Valné zhromaždenie schválilo program rokovania bez pripomienok.  
Hlasovanie:  
Za: 16                   Proti (menovite):  0                             Zdržalo sa (menovite):   0  
V rámci otvorenia VZ SAVE J. Ilavský informoval členov SAVE o voľbe predsedu a podpredsedu výboru 
asociácie v zmysle článku 6.2 Volebného poriadku SAVE. Členovia výboru SAVE zvolili na zasadnutí 
výboru SAVE dňa 19.2.2020 za predsedu Jána Ilavského a za podpredsedu Matúša Galíka. Matúš Galík 
sa stal riadnym členom výboru na zasadnutí výboru SAVE dňa 4.12.2020.  
 

2) Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov  
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí (bez titulov): V. Nagyová, M. Karácsonyová, P. Hucko, za 
členov návrhovej komisie boli navrhnutí: K. Munka, M. Galík, R. Zakhar, za zapisovateľa bola 
navrhnutá D. Barloková, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Z. Valovičová, V. Šimko.  
• Uznesenie č. 2/2020  
Valné zhromaždenie schválilo za členov mandátovej komisie V. Nagyovú, M. Karácsonyovú, P. Hucka,  
za členov návrhovej komisie K. Munku, M. Galíka, R. Zakhara, za zapisovateľa. D. Barlokovú, za 
overovateľov Z. Valovičovú a V. Šimka.   
Hlasovanie:  
Za: 16                              Proti (menovite):   0                          Zdržalo sa (menovite):   0    
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Správa mandátovej komisie  
Z prezenčnej listiny vyplynulo, že Valného zhromaždenia sa zúčastňuje 16 riadnych členov, vrátane  
dvoch korporatívnych členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov (25) a zasadnutie je 
uznášania schopné.  Valné zhromaždenie zobralo správu mandátovej komisie na vedomie.  
 
3) Správa o činnosti asociácie za rok 2020  
Správu o činnosti asociácie za rok 2020 predniesla D. Barloková. Správa je prílohou č. 1 tejto 
zápisnice. Valné zhromaždenie vzalo na vedomie predloženú správu o činnosti SAVE za rok 2020.   
  
4) Správa revízora 
P. Hucko predniesol revíznu správu za obdobie roka 2020. Revízna správa je prílohou č. 2 tejto 
zápisnice. Valné zhromaždenie vzalo na vedomie predloženú revíznu správu revízora SAVE za rok 
2020.  
  
5) Plán činnosti a rozpočet na rok 2021  
Plán činnosti SAVE a rozpočet na rok 2021 predniesol a predložil na schválenie J. Ilavský. Plán činnosti 
a rozpočet na rok 2021 je prílohou č. 3 tejto zápisnice.   
• Uznesenie č. 3/2020  
Valné zhromaždenie schválilo predložený plán činnosti na rok 2021. 
Hlasovanie:  
 Za: 16                   Proti (menovite): 0                    Zdržalo sa (menovite):   0      
• Uznesenie č. 4/2020  
Valné zhromaždenie schválilo predložený rozpočet na rok 2021.    
Hlasovanie:  
Za:  16                    Proti (menovite): 0                    Zdržalo sa (menovite):   0  
 
6) Rôzne 
6.1. Návrh na úpravu Stanov SAVE 
Návrh na úpravu Stanov SAVE predložil P. Hucko. Návrh na úpravu Stanov je prílohou č. 4 zápisnice.   
• Uznesenie č. 5/2020  
Valné zhromaždenie schválilo predloženú úpravu Stanov SAVE.  
Hlasovanie:  
Za:  16                    Proti (menovite): 0                   Zdržalo sa (menovite):   0  
6.2. Návrh na zmenu členstva  
Návrh na zmenu členstva J. Sedlákovej na základe úpravy stanov SAVE z pridruženého člena za 
riadneho člena.  
• Uznesenie č. 6/2020  
Valné zhromaždenie schválilo J. Sedlákovú za riadneho člena. 
Hlasovanie:  
Za:  15                   Proti (menovite): 0                              Zdržalo sa (menovite):   0 
6.3. Informácia o novom členovi SAVE 
Informácia o prijatí nového riadneho člena SAVE – Pavol Némeš (výsledky hlasovania per rollam – 
celkovo sa hlasovania zúčastnilo 19 členov, za 18 a jeden sa zdržal), 
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Príloha č. 1 

Správa o činnosti SAVE 
___________________________________________________________________________ 

Predsedníctvo SAVE malo v tomto období štyri zasadnutia (18. februára, 26. mája, 17. júna a 4. 
decembra). 
18. februára 2020 sme sa venovali Cene SAVE za diplomovú prácu – základné informácie vložiť na 
www stránku SAVE, boli vybrané školy, ktoré budú oslovené  a ocenenie sme sa rozhodli odovzdať 
formou knižných poukážok v hodnote 100.-50.- a 30.- eur. Pre rok 2020 navrhol výbor v rámci plánu 
činnosti na rok 2020 nasledovné aktivity:  

1) apríl – Vzdelávanie vodohospodárskych pracovníkov v PVPS, a. s. Poprad  

2) 29. - 30. apríl 2020 – odborný garant konferencie Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody , 
Nový Smokovec, 30. apríl – Valné zhromaždenia SAVE – Nový Smokovec 

3) 18. - 21. máj – spolugestorstvo po dohode s organizátormi konferencie Pitná voda v Tábore  

4) 27. - 28. máj – spolugestor konferencie Hydrochémia 2020 v Bratislave  

5) September – odborno-študijná cesta na úpravne vody v SR (predbežný návrh lokalít: ÚV 
Klenovec, ÚV Jasenie, ÚV Turček) 

6) Október(začiatok) -  seminár Teória a prax vo vodárenstve  

26. mája vzhľadom na situáciu spôsobenú Covidom sme boli nútení zmeniť termíny plánovaných 
aktivít na rok 2020  

ü Vzdelávanie vodohospodárskych pracovníkov v PVPS, a. s. Poprad presunuté a termín bude 
upresnený po rokovaní s PVPS, a.s. 

ü Konferencia Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. pokračovanie v Novom Smokovci – 
termín z apríla presunutý na september : 23. – 24. 9. 2020. 

ü Valné zhromaždenia SAVE sa uskutoční 30. júna 2020 v Bratislave 
ü Seminár Teória a prax vo vodárenstve, presun na marec 2021 

17. júna sme sa venovali prípravám VZ SAVE, ktoré sa uskutočnilo 30. júna 2020 v zasadačke VÚVH, 
zápisnica z Valného zhromaždenia SAVE je uverejnená na stránke SAVE.  

Na stretnutí 4. decembra sme si uctili Janku Buchlovičovú, ktorá podľahla zákernej chorobe 3. 
novembra. Rozhodli sme sa pokračovať v práci SAVE a tak sme na tomto stretnutí riešili „Ako ďalej“.  
Z čoho vyplynulo niekoľko naliehavých úloh: nájsť vhodné sídlo SAVE, dohodnúť pokračovanie 
spolupráce účtovničky pani M. Pavlíkovej, riadnym členom výboru sa týmto dňom stal Matúš Galík, 
ktorý bol na predchádzajúcom VZ SAVE zvolený za náhradníka. Funkciou zastupujúceho predsedu bol 
poverený Ján Ilavský.  

Počas roka 2020 bola vykonávaná aktualizácia webovej stránky SAVE. Na stránke boli zverejňované 
najmä informácie o pripravovaných odborných podujatiach (organizovaných nielen SAVE) v oblasti 
vodárenstva. Okrem toho boli zverejňované údaje o aktuálnom dianí a pripravovaných zmenách v 
legislatívnych predpisoch a pripravené odborné články - Vývoj vodných a vodárenských nádrží na 
Slovensku, Kvalita sedimentov vo vodárenských nádržiach na Slovensku a Aktuálne spôsoby úpravy 
vody v podmienkach PVPS, a.s. Poprad.  

Ani jednu z plánovaných aktivít na rok 2020 okrem zorganizovania Valného zhromaždenia sme kvôli 
pandemickej situácii nemohli zorganizovať.  
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Príloha č. 2 

Revízna správa za rok 2020 
___________________________________________________________________________ 

 
1) Úlohy revízora 

Revízor je kontrolným orgánom Slovenskej asociácie vodárenských expertov (ďalej asociácia), ktorý 
kontroluje plnenie úloh a dodržiavanie cieľov činnosti asociácie v období medzi valnými 
zhromaždeniami a vypracováva stanovisko k plneniu hlavných úloh asociácie a k jej hospodáreniu.  

V priebehu roka 2020 sa revízor zúčastňoval na zvolávaných zasadnutiach výboru asociácie, na 
ktorých sa prerokovávali otázky súvisiace s jej činnosťou.  

V rámci činnosti asociácie to boli aktivity spojené s prípravou plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2020, 
príprava článkov na webovú stránku, zavedenie Ceny SAVE za najlepšiu diplomovú prácu, príprava 
dohody o spolupráci s CzWA (Česká asociácia pre vodu), príprava konferencie Nové trendy v oblasti 
úpravy pitnej vody – 3. Pokračovanie, spolupráca pri organizovaní konferencie Pitná voda v Tábore, 
pripravoval sa seminár Teória a prax vo vodárenstve, pripravovala sa  odborno-študijná cesta na 
úpravne vody v SR. Ďalej sa pripravovalo vzdelávanie vodohospodárskych pracovníkov v PVPS, a. s. 
Poprad. Výbor sa ďalej zaoberal   hodnotením činnosti asociácie za rok 2019, prípravou 
a uskutočnením Valného zhromaždenia asociácie v júni 2020, na ktorom bol zvolený revízor SAVE na 
ďalšie funkčné obdobie. Na Valnom zhromaždení boli prijatí noví členovia SAVE. Na decembrovom 
zasadnutí výboru SAVE, už bez prítomnosti zosnulej Ing. Janky Buchlovičovej sa riešili organizačné 
otázky, ktoré súviseli s novo vzniknutou situáciou a tiež sa riešili možnosti organizovania plánovaných 
odborných akcií plánovaných v roku 2021. 

 
2) Kontrola hospodárenia 

Ku kontrole hospodárenia asociácie bol predložený Peňažný denník za rok 2020. V nasledujúcej 
tabuľke je uvedený sumár príjmov a výdavkov SAVE v roku 2020. 

 

Položka 
         Peňažné prostriedky v EUR 

v hotovosti v peňažnom ústave celkový 
zostatok príjem výdavok zostatok príjem výdavok zostatok 

Prevedené z 12/2019  0 0 542,55  0  0 5 968,47   
Členské 40,00  0    0  1 580,00  0     
Poštovné  0 2,50  0  0  0     
Účtovníctvo  0 0  0  0 351,00     
Vedenie účtu  0 0  0  0 54,00     
Drobné nákupy  0 15,93  0  0  0   
Daňový úrad, daň za r. 2019  0 0   0  0 263,03   
Reprezentačné  0 392,20 0 0 0     
Spolu 40,00 410,63 171,92 1 580,00 668,03 6 880,44 7 052,36 
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Príloha č. 3 

 
Plán činnosti a rozpočet na rok 2021 

_____________________________________________________________________________ 
 
1) Seminár: Teória a prax vo vodárenstve     termín: I kvartál 2021 

zodpovedný: výbor SAVE 
 
2) Vzdelávanie vodohospodárskych pracovníkov (pre PVPS, a.s., Poprad)      termín: IV. kvartál 2021 

zodpovedný: výbor SAVE 
 
3) Zavedenie Ceny SAVE za najlepšiu diplomovú prácu   termín: jún 2021 

zodpovedný: výbor SAVE 
 
4) Založenie pracovných skupín v rámci SAVE     termín: priebežne 

zodpovedný: výbor SAVE 
 
5) Odborno-študijná cesta na ÚV v pôsobnosti StVS, a.s.             termín: III. kvartál 2021 

zodpovedný: výbor SAVE 
 
6) Aktualizácia web stránky: 

1. Legislatíva – platné právne predpisy a aktuálne dianie 

2. Stanoviská a témy – príspevky na aktuálne dianie    termín: priebežne 

zodpovedný: výbor SAVE 
 
Predpokladané príjmy: 

  príjmy počiatočný 
stav 

zdroje 
celkom 

1.0 zostatok z predchádzajúceho účtovného 
obdobia: 

   

1.1      zostatok na účte k 31.12.2020  6 880,44  

1.2      zostatok v pokladni k 31.12.2020  171,92  

2.0 členské príspevky 1 580,00   

 príjmy celkom 1 580,00 € 7 052,36 € 8 632,36 € 

 
 
Predpokladané výdaje: 

1.0 Vzdelávanie vodohospodárskych pracovníkov 1 500,00 

2.0 režijné náklady:  

 (poštovné, kancelársky materiál, webová stránka, vedenie účtu, vedenie 
účtovníctva, daň...) 

1 080,00 

3.0 Cena SAVE 220,00 

3.0 reprezentačné 300,00 

4.0 nepredvídateľné náklady          200,00 

 výdaje celkom 3 300,00 € 
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SAVE predkladá k 31.12.2020 vyrovnaný výsledok hospodárenia: (3 300,00 – 3 300,00) = 0,00 €  
 
 
S predloženým rozpočtom súhlasí predseda SAVE:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	Slovenská	asociácia	vodárenských	expertov,	Zvolenská	27,	821	09	Bratislava	Bankové	spojenie:	UniCredit	Bank	Czech	Republic	and	Slovakia,	a.	s.	

IČO:	50644319,	DIČ:	2120495685		
IBAN:	SK5411110000001426298005,	BIC	(swist):	UNCRSKB		
www.savesk.sk,	e-mail:	info@savesk.sk		
Spoločnosť	je	zapísaná	na	Ministerstve	vnútra	Slovenskej	republiky:	číslo	spisu	VVS/1-900/90-50281.	

 
Príloha č. 4 

Návrh na úpravu stanov SAVE 
____________________________________________________________________________ 

 
Článok 3 
Členstvo v asociácii 
 
3.3.  Kritériom pre získanie: 

 
3.3.1 riadneho členstva sú preukázateľné výsledky tvorivej práce v odbore pôsobnosti asociácie 
identifikované v prístupných databázach zameraných na publikovanie odborných prác. Dolná hranica 
pre prijatie je publikovanie aspoň 5 odborných prác v odbore pôsobnosti asociácie v odbornej tlači 
(knihy, časopisy, zborníky konferencií), poprípade odpovedajúce množstvo udelených patentov, či 
štúdií na realizáciu inovácií v praxi alebo realizácií v praxi alebo 5 rokov praxe v odbore, resp. 
kombinácie týchto kritérií pri zachovaní dolnej hranice ich súčtu. 

3.3.2 pridruženého členstva sú preukázateľné výsledky tvorivej práce v odbore pôsobnosti asociácie 
identifikované v prístupných databázach zameraných na publikovanie odborných prác. Dolná hranica 
pre prijatie za pridruženého člena je publikovanie aspoň 2 odborných prác v odbore pôsobnosti 
asociácie v odbornej tlači (knihy, časopisy, zborníky konferencií), poprípade odpovedajúce množstvo 
udelených patentov, či štúdií na realizáciu inovácií v praxi alebo realizácií v praxi alebo 2 roky praxe v 
odbore, resp. kombinácie týchto kritérií pri zachovaní dolnej hranice ich súčtu. 
 

 
 


