Dohoda o spolupráci medzi
Asociáciou čistiarenských expertov
Slovenskej republiky AČE SR
a
Národným komitétom
International Water Association
v oblasti nakladania s vodami
V záujme posilniť spoluprácu a výmenu skúseností týkajúcich sa
technických, vedeckých, legislatívnych, ekonomických a prevádzkových
problémov vodného hospodárstva uzatvárajú
Asociácia čistiarenských expertov
Národný komitét
Slovenskej republiky
IWA
vodnom hospodárstve na Slovensku
nábr. gen. Svobodu 5
Radlinského 11
SK – 812 49 Bratislava
SK – 813 68 Bratislava
Člen EWA
Člen IWA
zastúpené:
_______________________
Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
predseda

________________________
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
predseda

túto dohodu:

I. Obidve strany konštatujú, že vzhľadom na
•

podobné zameranie, rozsah činnosti a ciele AČE SR a NK IWA v uvedenej problematike

II. so snahou dosiahnuť

• intenzívnejšiu spoluprácu členov AČE SR a NK IWA
• efektívnejšie napĺňanie poslania AČE SR a NK IWA
• aktívnejšiu výmenu odborných poznatkov a skúseností medzi členmi AČE SR a NK IWA
ako aj s odborníkmi mimo ich členské základne
• výmenu informácií získavaných od nadnárodných organizácií EWA a IWA
• skvalitnenie odbornej výchovy vlastných členov i odborníkov, ktorí nie sú členmi AČE SR
a NK IWA
• spoločné rozvíjanie kontinuálnej odbornej výchovy členov AČE SR a NK IWA
• zabezpečenie odbornej pomoci pri výskume, vývoji, navrhovaní, realizácii a najmä
prevádzkovaní diel v predmetnej oblasti
• odborné vyhodnocovanie novobudovaných, rozširovaných, rekonštruovaných a
intenzifikovaných diel dotýkajúcich sa zamerania ako AČE SR tak aj NK IWA
• prenos odborných poznatkov zo zahraničia a ich uplatnenie v podmienkach SR s
možnosťou ich adaptácie pre špecifické problémy AČE SR a NK IWA
• vydávanie publikácií, organizovanie odborných seminárov, konferencií, kolokvií a
ostatných profesných pracovných stretnutí s účasťou a aktívnou prezentáciou členov AČE
SR a NK IWA
• spoločnú participáciu pri normotvornej a legislatívnej činnosti v predmetnej problematike

III. uzatvárajú túto dohodu o spolupráci, na základe ktorej
• obidve strany tejto dohody sa budú navzájom informovať o všetkých odborných akciách, o
záveroch zasadnutí Valných zhromaždení AČE SR, resp. záveroch zhromaždení NK IWA
• Valné zhromaždenia AČE SR, resp. zhromaždenia NK IWA budú prístupné pre zástupcu
NK IWA, resp. AČE SR s možnosťou vystúpiť v diskusii
• AČE SR a NK IWA si budú poskytovať expertné, poradenské a konzultačné služby na
úseku vodného hospodárstva.
Táto dohoda je po podpísaní obidvoma stranami platná na dobu neurčitú, avšak je obojstranne
vypovedateľná na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia AČE SR alebo Zhromaždenia
NK IWA.
Bratislava, jún 2005
Za AČE SR

Za NK IWA

_______________________
Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
predseda

______________________
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
predseda

_____________________
Doc. Ing. Ján Derco, PhD.
reprezentant AČE SR v EWA

______________________

