Memorandum o spolupráci
medzi

Asociáciou vodárenských spoločností
a

Slovenským národným komitétom IWA

v oblasti výmeny teoretických a praktických poznatkov o zásobovaní vodou a
odkanalizovaní miest a obcí

V snahe neustále zvyšovať doterajšiu úroveň poznania a uplatňovania teoretických
vedomostí i praktických skúseností spojených so zabezpečovaním požadovanej úrovne
starostlivosti o majetok vodárenských subjektov a o prevádzkovanie verejných vodovodov a
verejných kanalizácií, ako i v snahe vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj týchto činností
na území Slovenskej Republiky v intenciách opatrení príslušných orgánov verejnej správy na
úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií

prijímajú
Asociácia vodárenských spoločností
Prešovská č.48
826 46 Bratislava

Slovenský národný komitét IWA
Radlinského 11
813 68 Bratislava

v zastúpení
Ing. Daniel Gemeran,
predseda správnej rady
Asociácie vodárenských spoločností

Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
predseda SNK IWA

nasledovné prehlásenie

I. Obidve zúčastnené strany
a)

p r e j a v u j ú spoločný záujem o uplatňovanie integrovaného prístupu k efektívnemu
využívaniu jestvujúcich zdrojov vody realizáciou vodohospodárskych činností, riadiacich
a kontrolných kompetencií v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou, odvádzania a
čistenia odpadových vôd na úrovni súčasných poznatkov vedy a techniky v oblasti
vodného hospodárstva, v snahe o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja,

b) k o n š t a t u j ú , že obe strany napriek odlišnej právnej forme majú vo svojej
pôsobnosti a v oblasti svojich kompetencií široký priestor, značný rozsah rovnakých
cieľov, realizačných zámerov a práce pre dosiahnutie spoločného cieľa pre spoluprácu pri
riešení problematiky týkajúcej sa náležitej starostlivosti o zabezpečenie pitnej vody, jej
odvádzania a čistenia,
II. so snahou dosiahnuť
a) vzájomnú aktívnu výmenu teoretických vedomostí, aktuálnych informácií, odborných
poznatkov a praktických skúseností spojených so zabezpečovaním požadovanej úrovne
zásobovania vodou a odkanalizovania obyvateľstva,
b) efektívne pôsobenie v oblasti tvorby legislatívnych a technických noriem, ako i
koordináciu postupu pri konkretizácii a zabezpečovaní prieniku spoločných, alebo značne
podobných cieľov a záujmov v uvedenej problematike,
c) vzájomné informovanie sa o organizovaní významných podujatí zameraných na
skvalitňovanie odborných poznatkov z oblasti verejného zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou, jej odvádzania a čistenia ,
d) vzájomné informovanie sa o možnostiach rozširovania, prenosu odborných poznatkov zo
zahraničia a ich aplikáciách a možnostiach realizácie v podmienkach SR,
III. sa dohodli, že obidve strany - v okruhu svojej pôsobnosti
a) sa budú navzájom včas informovať o všetkých odborných akciách a podujatiach
organizovaných vo svojej pôsobnosti, týkajúcich sa predmetu spoločného záujmu a budú
písomne prizývať k účasti druhú stranu, resp. budú sa vzájomne informovať o takýchto
podujatiach organizovaných tretími stranami, napríklad nadnárodnou organizáciou IWA,
b) budú spolupracovať s obdobnými profesijnými združeniami pôsobiacimi na území SR a
členských krajín EU a vyvíjať aktivity na výmenu skúseností a informácií o výsledkoch
plnenia programových cieľov spolupracujúcich subjektov,
c) budú zabezpečovať enviromentálne orientovanú vzdelávaciu a propagačnú činnosť pre
odborníkov z praxe, študentov a žiakov škôl z dôrazom na zabezpečovanie úloh
environmentálnej politiky štátu a povinností vyplývajúcich z členstva v EU,
d) budú aktívne spolupracovať pri tvorbe legislatívnych predpisov a noriem všetkých
úrovní, dotýkajúcich sa činností spojených so zásobovaním vodou a odkanalizovaním,
e) budú hľadať vhodné formy spolupráce v publikačnej činnosti pre výmenu aktuálnych
informácií, odborných poznatkov a skúseností,
f)

budú podľa požiadaviek praxe organizovať a garantovať odbornú úroveň seminárov,
konferencií a študijných ciest za účelom zvyšovania odbornej úrovne vodárenských
pracovníkov,

g) umožnia aktívnu účasť odborníkom na konferenciách, seminároch i kongresoch, doma i v
zahraničí tak, aby bola zabezpečená výmena skúseností a poznatkov.

Toto Memorandum o spolupráci podpisujú na znak súhlasu s jej obsahom obidve zúčastnené
strany, pričom dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním. Meniť túto dohodu je možné len na
základe písomného dodatku, podpísaného zástupcami oboch zúčastnených strán. Vypovedať
túto dohodu je možné jednostranným písomným úkonom ktoréhokoľvek účastníka dohody.

Stupava 9.september 2005

Ing. Daniel Gemeran,
predseda správnej rady
Asociácie vodárenských spoločností

Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
predseda SNK IWA

