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ZÁPIS 
 

z rokovania 9. Valného  zhromaždenia Asociácie čistiarenských expertov SR  
konaného dňa 8.12.2006 v budove Doprastavu a.s. Zvolen 

 
Valné zhromaždenie sa stalo uznášania schopným 1 hodinu po zahájení (v zmysle rokovacieho poriadku). Valné  
zhromaždenie viedol Doc. Miloslav Drtil, predseda AČE SR. Valné  zhromaždenie sa riadilo nasledovným 
programom:  
1. Schválenie programu    
2. Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2006 (Doc. Drtil) 
3. Informácia o členskej základni AČE SR, potvrdenie nových členov (Ing.Rajczyková) 
4. Správa o hospodárení AČE SR a finančný plán na rok 2007 (Doc.Bodík) 
5. Správa revíznej komisie AČE SR (Doc.Hutňan) 
6. Schválenie výšky členského pre rok 2007 (Doc.Bodík) 
7. Plán aktivít na rok 2007 (Doc. Drtil) 
8. Diskusia  
Valné zhromaždenie pokračovalo odborným seminárom a exkurziou na ČOV Zvolen, ktoré odborne a kvalitne 
zabezpečili korporatívny člen AČE SR ČOVSPOL a.s. Bratislava (prednáška Ing.Rybár a Ing.Lesanský) a člen 
AČE SR Ing.Bursa. 
 
1. Kontrola uznesení 8.VZ a práce výboru AČE SR v roku 2006 
- plánované odborné akcie (seminár v rámci výstavy AQUA Trenčín, konferencie Kaly a odpady a Odpadové 
vody): prebehli 
- zmluva o spolupráci s AVS: oficiálne podpísaná; spoločné akcie zorganizované (Odpadové vody 2006,  
seminár v rámci AQUA Trenčín) 
- www stránka a jej prepojenie s www partnerských organizácií a na e-časopisy + propagačné materiály: 
aktualizované 
- odber časopisu Vodohospodársky spravodajca: k odberu časopisu, jeho vypovedacej hodnote pre členskú 
základňu AČE SR a k plateniu za odber bol spracovaný dotazník. Z odpovedí členov AČE vyplynulo: len 5 
členovia požadujú odber časopisu aj za cenu, že budú platiť za tento odber. 16 požadujú odber, ale bez poplatku 
(tak ako doteraz). Ostatní neprejavili záujem o odber. Výbor informoval redakčnú radu o zrušení odberu 
časopisu pre členskú základňu AČE SR. Zároveň AČE ponúklo zostavenie čistiarenskeho čísla, ale ponuka 
zostala bez odozvy. 
- didaktická a výpočtová technika pre sekretariát: bol zakúpený notebook, dataprojektor a tlačiareň. 
- archív a knižnica AČE: priebežne sa aktualizuje 
- nová poštová adresa: zriadená (P.O.Box 140, 820 05 Bratislava 25) 
- pokračovanie v spolupráci s partnerskými organizáciami (najmä s AČE ČR,  EWA, GWP, AVS) – splnené  
VZ vzalo na vedomie informáciu o splnení uznesení.  
V priebehu roka 2006 boli 2 zasadnutia výboru AČE SR a 5 korešpondenčných výborov (e-mailové zápisy sú 
archivované - forma takto organizovaných výborov sa osvedčila a zefektívnila prácu; výbor mieni v taktomto 
spôsobe naďalej pokračovať podľa možností a aktuálne riešených problémov).   
Záver: všetky úlohy splnené, resp. priebežne plnené.  
 
2. Informácia o aktivitách AČE v roku 2006 
- 4.bienálna konferencia „Odpadové vody 2006“: 18-20.10.2006; 325 účastníkov; 93 príspevkov; 20 firemných 
prezentácií; zodp. za programové a organizačné zabezpečenie doc. Drtil a doc.Hutňan. O konferenciu bol až 
neočakávaný záujem; museli sme odmietať účastníkov. Kapacitné možnosti zariadenia v Tatr.Zruboch 
(ubytovanie, strava, spoločenský večer) boli preplnené. Členovia výboru budú aktívne hľadať alternatívu 
k zariadeniu v Zruboch pre Odpadové vody v októbri roku 2008 (pre 350-400 účastníkov; 25 firiem; 2 
prednáškové sály 300 + 100 miest; ubytovanie a strava v jednom zariadení; s dostupnou hromadnou dopravou)  
- seminár AČE SR + korporatívny člen TVK a.s. Trenčín + GWP v rámci AQUA Trenčín 2006 na tému „ČOV 
Trenčín – projekt ISPA“:  15.6.2006; 131 účastníkov; zodp. za programové a organizačné zabezpečenie doc. 
Bodík a zástupcovia TVK Ing.Masár a Ing.Letko 
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- propagačný seminár pre stredné školy v trenčianskom regióne v rámci AQUA Trenčín na tému problematiky 
ochrany vôd v SR: organizovala AVS v spolupráci s AČE SR; 14.6.2006; ca. 150 účastníkov; zodp. za 
programové a organizačné zabezpečenie Ing. Rajczyková 
- konferencia Kaly a Odpady Brno: organizovalo AČE ČR v spolupráci s AČE SR; 20.-22.6.2006; ca. 150 
účastníkov; zodp. za programové a organizačné zabezpečenie doc. Hutňan 
- AČE SR s cieľom podporiť problematiku týkajúcu sa technológií čistenia a úpravy vôd udelilo Cenu AČE SR 
za najlepšiu diplomovú prácu s tematikou ochrany vôd na FChPT STU  - zodp. doc. Bodík a doc.Drtil 
- v roku 2006 vykonávali členovia AČE SR nasledovné expertné práce v zmysle Stanov a Organizačného 
poriadku (štúdie, školenia a poradenstvo):  

o Vybrané časti k Metodickému pokynu k Nariadeniu vlády č.296/05 (odbor.skupina Ing. 
Rajczyková) 

o Odborné posúdenie návrhu ČOV Gelnica (deep shaft system) (odbor.skupina Doc.Drtil) 
o Skúšobná prevádzka ČOV Komárno (odbor.skupina Doc.Bodík) 
o Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV(Ing. Kollárová) 
o Riešenie problematiky zápachu v stokovej sieti (Doc. Hutňan) 
o Školenia obsluhy pre ČOV Hrboltová (odbor.skupina Doc. Derco) 
o Konzultačné práce týkajúce sa technologických a technických aspektov rozšírenia a 

rekonštrukcie ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka (Doc. Drtil) 
o Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Rimavská Sobota (odbor.skupina Doc.Hutňan) 
o Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Brezno (odbor.skupina Doc.Drtil) 
o Posúdenie technológie ČOV Kysucké Nové Mesto (odbor.skupina Doc.Námer) 
o Johns Manville Trnava (odbor.skupina Ing. Hlavačka) 

Uvedené akcie v hodnote 885 000 Sk (11 % príjem pre AČE SR). Pre porovnanie 2004: 265 000 Sk; 2005: 
800000 Sk 
- aktivity AČE SR v roku 2006 vo vzťahu k EWA – zodp. Doc. Derco 

o bolo zabezpečované emailové informovanie vodohospodárskej verejnosti v SR o aktivitách 
EWA (najmä cez www.acesr.sk) 

o boli pripravené podklady pre ročenku EWA s informáciou o SR a pre pracovné skupiny v rámci 
EWA 

o Doc. Derco sa zúčastnil 17.-19.5.2006 výročného zasadnutia Rady EWA v Barcelone 
- aktivity AČE SR vo vzťahu k GWP v roku 2006 – zodp. doc.Bodík a Ing. Thalmeinerová:  

o AČE SR  v spolupráci s GWP pripravila seminár na AQUA Trenčín 2006 a medzinárodnú 
konferenciu - Čistenie odpadových vôd a implementácia Rámcovej smernice o vodách v CEE 
dunajských krajinách (po 8.VZ AČE SR 2.12.2005 v Bratislave) 

o AČE SR sa organizačne a programovo spolupodielala na seminári GWP ohľadom prípravy 
projektu s témou ekosanitácia a odkanalizovanie malých vidieckych sídiel (po 8.VZ AČE SR 
2.12.2005 v Bratislave) 

o AČE SR spolu s GWP organizuje projekt Ekosanitácia a odkanalizovanie malých vidieckych 
sídiel (participuje 12 krajín CEE, príprava knihy, seminárov,výsledky budú zhrnuté na seminári 
v rámci AQUA Trenčín 2007) 

 
3. Informácia o členskej základni a platení členského  
O stave členskej základne informovala Ing. Rajczyková. V zmysle čl. 3 ods. 10 Stanov AČE SR Valné 
zhromaždenie potvrdilo prijatie nových členov AČE SR, ktorých žiadosti prerokoval a schválil výbor AČE SR 
na svojich zasadnutiach v roku 2006: 
Noví členovia sú: 

o WRA Slovakia s.r.o. Bratislava – korporatívny člen 
o Ing. Marek Rybár – Bratislava – riadny člen 
o RNDr. Jaromír Plch – Bratislava – riadny člen 
o Ing. Andrea Blšťáková – Bratislava – študentský člen 
o Ing. Petra Pagáčová – Bratislava – študentský člen 
o Ing. Beata Almásiová – Šamorín – študentský člen 
o Ing. František Pavlovčin – Bratislava - riadny člen 
o Ing. Ľudovít Žarnovský - Bio-Tech Polsko – riadny člen 



 3 

o ZAPF Wassersysteme Bayeruth - korporatívny člen 
 
Spolu členská základňa AČE SR na začiatku roka 2007 predstavuje: 
- počet individuálnych členov: 100 z toho 
 - čestných: 1 
            - riadnych : 77 

- pridružených: 14          
- študentov: 8 

- počet korporatívnych členov: 13 
Členské na rok 2007 Valné zhromaždenie odsúhlasilo na doterajšej úrovni – t.j.: 

� členské pre individuálnych členov 800,- Sk 
� členské pre dôchodcov 400,- Sk 
� členské pre študentov 200,- Sk 
� členské pre korporatívnych členov 10 000,- Sk 

Platbu členského je potrebné vykonať do konca marca 2007. 
 
4. Správa o hospodárení AČE SR a finančný plán na rok 2006  
Stavy na účtoch AČE SR boli nasledovné: 
- 31.12.2005     ca. 415 000.- Sk 
- 31.12.2006     ca. 680 000.- Sk 
- finančný plán z 8.VZ ku koncu roka 2006 ca. 405 000.- Sk  
- finančný plán AČE SR na rok 2007:   očakávaný stav k 31.12.2007 ca. 440 000,- Sk 
 
5. Správa revíznej komisie AČE SR 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. Správa konštatovala: 
- dodržiavanie Stanov, Organizačného poriadku a Zásad hospodárenia v roku 2006 
- pri kontrole hospodárenia neboli zistené žiadne nedostatky 
- neboli zistené nedostatky v plnení prijatých uznesení výboru 
- za hodnotené obdobie sa nevyskytli žiadne skutočnosti ani podania členskej základne, na základe ktorých by 
bolo potrebné konanie revíznej komisie v zmysle stanov AČE SR. 
 
6. Plán aktivít AČE SR na rok 2007 
Valné zhromaždenie ukladá výboru: 

� aktualizovať referenčné listiny AČE,  
� aktualizovať databázu členov AČE  
� priebežne aktualizovať www stránku (informácie; prepojenia; e-časopisy, odborné publikácie + 

informácie o expertných prácach) 
� doplniť knižnicu AČE o odborné publikácie (Ing. Rajczyková) 

AČE SR bude odborne a organizačne zabezpečovať nasledujúce odborné akcie: 
� odbor. seminár v rámci AQUA Trenčín; jún 2007 (spoločne s GWP SR a ČR; „Ekosanitácia a 

decentralizované nakladanie s odpadovými vodami“ (Doc.Bodík) 
� odborný seminár s korporatívnym členom 
� zabezpečiť prezentácie AČE SR na hlavných odborných akciách poriadaných AČE ČR: „Odpadní vody / 

Wastewaters 2007“ Brno IX/07; „Nové metody a postupy při provozování ČOV“ Mor.Třebová IV/07  
� v prípade záujmu vydavateľa asistovať pri príprave „slovenského čísla“ Vodní hospodářství, a 

„čistiarenského čísla“ Vodohospodárskeho spravodajcu 
AČE SR bude pokračovať v expertných prácach (najmä pre vodárenské spoločnosti, priemyselné podniky, 
Ministerstvo život.prostredia atď.) 
 
7. Diskusia 
V ČR začal 3-ročné obdobie nový výbor AČE ČR (nový predseda Ing.B.Krňávek). Bude nutné dohodnúť a 
zabezpečiť spoluprácu s novým výborom AČE ČR. Nevyhnutné bude najmä okamžité informovanie sa 
o odborných akciách a o strategických dokumentoch, pretože okrem doterajšej dlhodobej spolupráce sú obidve 
AČE  prepojené aj Dohodou o spolupráci a vzájomnom uznávaní členstva (doc.Drtil). 
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Propagačné materiály AČE SR budú aktualizované (doc.Hutňan). 
Knižnica AČE SR: valné zhromaždenie odporúča nákup odbornej literatúry pre knižnicu AČE SR, ktorá bude pri 
zachovaní pravidiel z výpožičného poriadku AČE SR dostupná všetkým členom. Členovia AČE SR oznámia 
svoje návrhy na zakúpenie publikácií dokonca februára 2007 sekretárovi AČE SR (Ing.Rajczyková). 
 
8. Uznesenia 9. valného zhromaždenia AČE SR: 
 
1. VZ berie na vedomie: 

� Informáciu o kontrole uznesení zo 8. valného zhromaždenia a výborov AČE SR v roku 2006 
� Informáciu o činnosti a aktivitách AČE SR za rok 2006 
� Správu revíznej komisie  

2. VZ schvaľuje (potvrdzuje): 
� Program valného zhromaždenia (jednohlasne schválené) 
� Správu o hospodárení za obdobie 2006 a finančný plán na rok 2007 (jednohlasne schválené) 
� Nových členov AČE SR tak ako boli schválení výborom (okrem 1 zdržaného hlasu pri korporatívnom 

členovi ZAPF Wassersysteme jednohlasne potvrdené) 
� Plán činnosti na rok 2007 (jednohlasne schválené) 
� Výšku členského na rok 2007 (jednohlasne schválené) 

3. VZ ukladá výboru: 
� aktualizovať referenčné listiny AČE 
� aktualizovať databázu členov AČE  
� aktualizovať www stránku: so všetkými informáciami o AČE SR; s prepojeniami na www partnerských 

organizácií (najmä AČE ČR) a na e-časopisy; s informáciami o expertných prácach AČE SR 
� odborne a organizačne zabezpečovať plán aktivít AČE SR v 2007 
� pokračovať v spolupráci so slovenskými aj zahraničnými partnermi. 

 
 
 
 
Zapísali:  Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc. – predseda AČE SR 

Ing. Elena Rajczyková, CSc. – sekretár AČE SR 
 
 
 
 
V Bratislave, 15.1.2007 
 


