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Zápisy z valných zhroma�dení AČE SR  
od zalo�enia do konca roku 2001 

 
 
 

Zápis z ustanovujúceho 1. Valného zhrama�denia AČE SR konaného dňa 13.5.1999 
Miesto konania: ChTF STU Bratislava 

Zúčastnení podľa prezenčnej listiny: 42 účastníkov - členov AČE SR 
 
1. Valné zhroma�denie (VZ) otvoril v mene prípravného výboru AČE SR Ing.Drtil. Stručne 

informoval o predpokladaných aktivitách AČE a jej uva�ovanom  postavení v radoch 
slovenskej vodohospodárskej verejnosti. Prízvukovaná bola hlavne potreba vytvorenia 
organizácie, ktorá by zdru�ovala zástupcov v�etkých profesií zúčastnených na príprave a 
realizácii moderných stokových sietí a ČOV, ktorá by bola partnerom pre �tátne a miestne 
orgány a in�titúcie, resp. pre obdobné zahraničné profesné organizácie, ktorá by aktívne 
zastupovala práva a po�iadavky svojich členov, ktorá by koordinovala a organizovala 
odborné akcie v SR a ktorá by sa podieľala na legislatívnej a normotvornej činnosti v 
odbore AČE. 

 
2. Po schválení programu bolo schválené znenie Rokovacieho a Volebného poriadku - 

v�etky dokumenty boli schválené jednohlasne  
 
3. Ing. Drtil ďalej podrobnej�ie informoval o Stanovách AČE, ktoré boli zaregistrované MV 

SR pod číslom č.VVS/1-900/90-14782 a o Organizačnom poriadku AČE tak, ako ich 
vypracoval prípravný výbor AČE. Podstatná pozornosť bola venovaná jednotlivým 
formám členstva. Zároveň boli prezentované najbli��ie aktivity AČE. 

 
4. Počas nasledujúcej prestávky boli prípravným výborom skompletizované prihlá�ky za 
členov AČE a bola spracovaná databáza členov. Hneď po prestávke sa hlasovalo o  
prihlásených členoch. Keď�e viaceré prihlá�ky neboli v zodpovedajúcej kvalite vyplnené, 
VZ splnomocnilo výbor AČE, aby v konkrétnych prípadoch prejednal sporné body a 
dodatočne určil formu členstva (riadne alebo pridru�ené členstvo). Z tohoto dôvodu sa o 
hlasovalo iba o členstve prihlásených bez určenia konkrétnej formy. Členská základňa 
navrhnutá na základe vyplnených prihlá�ok bola schválená jednohlasne, pričom 42 
prítomných schválilo 59 členov. Zoznam ustanovujúcej členskej základne AČE SR je 
súčasťou tohoto zápisu. 

 
5. Následne prebehla voľba výboru AČE SR a Revíznej komisie AČE SR. Ako skrutátori 

boli určení Ing.Németh a Ing.Buchtová, ktorí rozdali originály kandidátnych listín. 
Jednotliví kandidáti boli navrhnutí prípravným výborom a so svojou kandidatúrou 
súhlasili (kópie kandidátnych listín sú prilo�ené k originálu tohoto zápisu a sú 
archivované). Doc.Námer apeloval na to, aby za členov výboru neboli volení len 
zástupcovia akademických a výskumných in�titúcií, ale aj zástupcovia dodávateľov a 
prevádzkovateľov. Hlasovanie bolo tajné s tým, �e z navrhnutých kandidátov sa na ka�dej 
listine mohli za�krtnúť maximálne 7 členovia výboru a 3 členovia revíznej komisie. 
Členmi výboru a revíznej komisie sa stali kandidáti s najvy��ím počtom hlasom. Z 
podaných a vyplnených 42 kandidátnych listín bolo 39 platných a zlo�enie výboru a 
revíznej komisie vy�lo nasledovne (podľa abecedného poradia): 
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- výbor: Ing. I. Bodík ChTF STU Bratislava, Ing. M. Drtil ChTF STU Bratislava, Ing. V. 
Hayden VVaK Spi�.Nová Ves, Doc. Ľ. Hyánek SvF STU Bratislava, Ing. Ľ. Krcho ZVaK 
Bratislava, Doc. J. Námer SvF STU Bratislava a Ing. E. Rajczyková VÚVH Bratislava 
 
- revízna komisia: Ing. M. Bilanin ASIO SK Bytča, Ing. M .Dian VÚVH Bratislava a Ing. 
M. Hutňan ChTF STU Bratislava. 
Na zasadnutí výboru a revíznej komisie hneď po ukončení VZ boli funkcinári zvolení 
nasledovne (viď zápis zo zasadnutia výboru 13.5.1999): 
výbor: Ing. M. Drtil predseda, Doc. J. Námer podpredseda, Ing. E. Rajczyková VÚVH 
Bratislava sekretár, Ing. I. Bodík hospodár, 
revízna komisia: Ing. M. Hutňan predseda 

 
6. Schválená členská základňa sa následne vyjadrila k Stanovám AČE a Organizačnému 

poriadku AČE. Pripomienky boli spojené len s Organizačným poriadkom AČE a týkali sa 
nasledovných bodov: 
- ak adept na členstvo nebude odporúčaný výborom, výbor mu to musí oznámiť a dotyčný 
má právo po�iadať VZ o prijatie 
- upraviť formulácie o príjmoch z informačnej a vzdelávacej činnosti 
- po ukončení členstva musí byť vrátený certifikát o členstve 
Zároveň bolo prijaté rozhodnutie, �e Dodatkom sa v stanovách zmení sídlo AČE (viď bod 
10). 
Na záver diskusie k tomuto bodu programu bol výbor AČE zaviazaný, aby pripomienky 
zakomponoval do konečného znenia Organ.poriadku a následne boli obidva dokumenty 
jednohlasne schválené. Text Stanov a Organizačného poriadku je súčasťou tohoto zápisu. 

 
7. Problematika členského bola vydiskutovaná a jednohlasne schválená nasledovne: 

- členské bude 800 Sk pre individuálnych členov a 10 000 Sk pre korporatívnych členov 
(za kalendárny rok) 
- členské bude splatné najneskôr do konca marca nového roka 
- členské za rok 1999 bude v plnej vý�ke uhradené do 1 mesiaca od vystavenia účtu AČE, 
t.j. do konca júna 1999. V�etkým členom budú zaslané zlo�enky 
- problematika zní�eného členského pre dôchodcov bude rie�ená na ďaľ�om VZ. 

 
8. VZ budú organizované v�dy v novembri a na nich sa budú schvaľovať členovia za daný 

rok (samozrejme okrem prípadov potreby zvolania mimoriadneho VZ podľa Stanov a 
Org.poriadku AČE). Na najbli��om VZ v novembri 1999 bude diferencovane schválené 
individuálne členstvo aj pre súčasnú členskú základňu, preto�e teraz sa to nedalo kvôli 
nedostatkom vo vyplnených prihlá�kach. Certifikáty o členstve budú teraj�ej členskej 
základni vydané len s obmedzenou platnosťou do konca roka a začiatkom budúceho roku 
budú vydané certifikáty na obdobie rokov 2000 - 2001. 

 
9. Pečiatka bola odporúčaná vo verzii s uvedeným logom AČE, ale konečná verzia bude 

upresnená a� po rokovaniach výborov AČE SR a AČE  ČR. 
 
10. Nový výbor bol poverený, aby v najbli��om období zabezpečil nasledovné úlohy: 

 
- zabezpečenie potrebných legislatívno - administratívnych podmienok fungovania AČE 
(IČO, účet v peňa�nom ústave, pečiatka), spracovanie databázy členskej základne, zaslanie 
databázy a certifikátov o členstve v�etkým členom AČE 
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- informovanie o činnosti AČE v odborných časopisoch v SR a ČR a ich distribúcia 
v�etkým členom AČE. Hlavná pozornosť má byť venovaná Vodohospodárskemu 
spravodajcovi a Vodnímu hospodářství / Čistírenským listúm. Výbor vyvolá oficiálne 
rokovania s obidvomi redakciami a pokúsi sa zabezpečiť prístup na stránky týchto 
časopisov so stručnými informáciami o hlavných aktivitách AČE (odporúčaná perióda je 
aspoň raz �tvrťročne) 
 
 
- zabezpečil zmenu v stanovách vo forme Dodatku, v ktorom bude uvedená zmena sídla 
AČE z Radlinského 9, 812 37 Bratislava (dočasné sídlo prípravného výboru AČE) na nábr. 
gen Svobodu 5, 812 49 Bratislava (budova Výsk.ústavu vodného hospodárstva) 
 
- zriadenie internetovej stránky AČE  
 
- čo naj�ir�ia a pokiaľ mo�no efektívna propagácia AČE vo vodohospodárskej verejnosti 
SR 
 
- informovanie zahraničných profesných zdru�ení (najmä AČE ČR a ATV) o vzniku AČE 
SR ako organizácie okrem iného pripravenej na potenciálnu kooperáciu 
 
- príprava kalendára odborných akcií AČE - odborné semináre a konferencie na témy  
prevádzkových problémov ČOV, čistenia priemyselných odpadových vôd, progresívnych 
metód čistenia odpadových vôd. Zároveň sa odporúča organizovanie bienálnej konferencie 
AČE SR 
 
- iniciovanie vzniku odborných skupín, ktoré by prispievali k rie�eniu konkrétnych 
problémov, zdru�ovali odborníkov na danú tému a navonok ich reprezentovali.  
(V obidvoch posledných prípadoch sa očakáva aktívna spoluúčasť členskej základne AČE 
SR). 
 
Zároveň VZ poverilo výbor AČE SR nadviazať oficiálne kontakty s výborom AČE ČR a 
iniciovať prácu na dohode o spolupráci medzi týmito asociáciami, o vzájomnej koordinácii 
odborných akcií a akceptovaní členstva. Vzhľadom na to, �e obidve AČE vychádzajú v 
podstate z rovnakých podmienok, rie�ia podobné problémy a členovia nemusia prekonávať 
jazykové bariéry, bude spolupráca s AČE ČR prioritná. 

 
Zapísal: Ing. M.Hutňan,CSc. 
Overil: Ing. Miloslav Drtil, CSc. 
 

NÁVRH KANDIDÁTOV VÝBORU AČE SR 
predlo�ený Valnému zhroma�deniu konanému dňa 13.5.1999 

- v prípade nesúhlasu pre�krtnite celé meno kandidáta 
- navrhovaný počet kandidátov 7 
- pokiaľ máte iný návrh, pripí�te meno Vá�ho kandidáta aj s miestom bydliska 
- Vami navrhovaný počet kandidátov nesmie byť vy��í ako 7 
Zoznam kandidátov (podľa abecedného poriadku) 
 
Ing. Peter Belica, CSc.   Bratislava   �VV 
Ing. Igor Bodík, CSc.    Bratislava   �VV  
Doc. Ing. Ján Derco, CSc.   Bratislava   �VV  
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Ing. Miloslav Drtil, CSc.   Bratislava   �VV  
Ing. Viktor Hayden    Spi�ská Nová ves  PPR 
Ing. Vladimír Hlavačka, CSc.  Bratislava   �VV 
Doc. Ing. Ľubomír Hyánek, CSc.  Bratislava   �VV  
Dr. Ing. Karol Kratochvíl   Bytča    PPR 
Ing. Ľubomír Krcho    Bratislava   PPR 
Ing. Karol Kucman, CSc.   Bratislava   PPR 
Ing. Ladislav Maro    Poprad    PPR 
Ing. Marian Lesanský    Bratislava   PPR 
Doc. Ing. Juraj Námer,CSc.   Bratislava   �VV  
Ing. Elena Rajczyková, CSc.   Pova�ská Bystrica   �VV  
Doc. Ing. Du�an Rusnák, CSc.  Bratislava   �VV 
Ing. Zoltán Samarjay    Bratislava   PPR 
Ing. Júlia �umná    Bratislava   �VV  
 

NÁVRH KANDIDÁTOV REVÍZNEJ KOMISIE AČE SR 
predlo�ený Valnému zhroma�deniu konanému dňa 13.5.1999 

- navrhovaný počet kandidátov 3 
- v prípade nesúhlasu pre�krtnite celé meno kandidáta 
- pokiaľ máte iný návrh, pripí�te meno Vá�ho kandidáta aj s miestom bydliska  
- Vami navrhovaný počet kandidátov nesmie byť vy��í ako 3 
 
Dr. Ing. Marian Bilanin  Bytča    
Ing. Milo� Dian   Ru�omberok 
Ing. Miroslav Hutňan, CSc.  Bratislava 

 
 
 

Zápis z 2. Valného zhrama�denia AČE SR konaného dňa 27.1.2000 
Miesto konania: VÚVH Bratislava 

Zúčastnení podľa prezenčnej listiny: 30 účastníkov - členov AČE SR 
 
1. VZ otvoril predseda AČE SR Ing. Miloslav Drtil. 
 
2. S príhovorom, v ktorom privítal účastníkov VZ AČE SR, vystúpil námestník riaditeľa 

VÚVH pre výskum Ing. Milo� Valko, CSc. Vo svojom príspevku zhodnotil aktuálnu 
situáciu vo vodnom hospodárstve SR a predstavil aktivity VÚVH. Zvlá�tnu pozornosť 
venoval  oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd a zároveň poprial asociácii veľa 
úspechov pri rie�ení týchto problémov. 

 
3. Navrhnutý program VZ bol jednohlasne schválený. V�etci členovia tento program dostali 

vopred spolu s pozvánkou na VZ. 
 
4. Ing. Drtil predniesol správu o doteraj�ej činnosti AČE SR a jej výboru.  Väč�ina aktivít 

AČE SR bola podrobnej�ie diskutovaná u� v liste predsedu, ktorý obdr�ali v�etci členovia 
AČE spolu s pozvánkou na VZ. Hlavné body tejto správy je mo�né zhrnúť nasledovne: 
 
- boli vytvorené organizačné a administratívne podmienky pre fungovanie asociácie (účet 
Tatra banka:  2625545050 / 1100, pečiatka: 1 exemplár u predsedu AČE, IČO: 31796362, 
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sídlo AČE SR: VÚVH, nábr. gen. Svobodu 5, 812 37 Bratislava � na tejto adrese je 
zároveň aj sídlo sekretára AČE SR Ing. Rajczykovej) 
 
- členská základňa ku dňu konania VZ bola 57 členov. Ďaľ�í 5 kolegovia zaslali prihlá�ky, 
ktoré boli schvaľované na tomto VZ 
 
- zasadnutie výboru AČE SR sa v roku 1999 konalo 3 x (13. máj, 26.máj, 23. september 
1999). Zároveň sa konalo jedno spoločné zasadnutie výboru  a revíznej komisie AČE SR 
a AČE ČR v Modre Harmónii dňa 23.9.1999  
 
- kontakty boli nadviazané s partnerskými organizáciami v ČR (AČE ČR), Rakúsku 
(ŐWAV), Maďarsku (MaSzeSz) a Nemecku (ATV). Text Dohôd o spolupráci s AČE ČR 
a ŐWAV bol schvaľovaný na tomto VZ. Zároveň je snahou uzavrieť podobnú dohodu o 
spolupráci aj s maďarskou MaSzeSz. Uzavretím týchto 3 dohôd by boli oficiálne 
nadviazané kontakty s 3 najbli��ími zahraničnými profesnými organizáciami. Otvorenou 
zatiaľ ostáva forma spolupráce s ATV. Na spoločnom jednaní AČE SR vyjadrila snahu 
podieľať sa najmä na rie�ení takých projektov, ktoré u� niekoľko rokov ATV realizuje 
spoločne s profesnými organizáciami z okolitých �tátov. Zo strany ATV bol prezentovaný 
záujem o spoluprácu so SR cez na�u asociáciu a tento rok by sa mali tieto mo�nosti začať 
napĺňať 
 
- propagácia AČE SR bola v roku 1999 realizovaná v odborných časopisoch 
s vodohospodárskou tematikou a na odborných akciách (konferenciách, seminároch, 
výstavách)   
 
- zástupcovia AČE SR boli prijatí na MP a M�P SR, kde okrem predstavenia asociácie a 
jej cieľov bola ponúknutá spolupráca pri rie�ení  projektov a pri vypracovávaní 
legislatívnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva (napr. novelizácia Nariadenia vl. 
242/93, Zákon o odplatách ........)  
 
- AČE SR sa zúčastnila ako spoluorganizátor 2 odborných akcií - Medzinárodného 
sympózia Rekon�trukcie ČOV a stokových sietí v Trenčianských Tepliciach a 
Medzinárodného kolokvia Aktuálne otázky odvádzania a čistenia odpadových vôd 
v stredoeurópskom regióne v rámci ENVI Brno. Cieľom prvej akcie bola výmena 
skúseností z rekon�trukcií stokových sietí a ČOV v SR a ČR. Druhá akcia bola určená 
hlavne ako medzinárodná propagácia súčasného stavu a najbli��ích perspektív odvádzania 
a čistenia odpadových vôd v SR 
 
- zabezpečilo sa pravidelné odoberanie časopisu Vodní hospodářství pre v�etkých členov 
AČE SR, v rámci ktorého vychádzajú okrem iného aj Čistírenské listy partnerskej 
organizácie AČE ČR. Odoberanie časopisu Vodohospodársky spravodajca sa zatiaľ 
nepodarilo realizovať 
 
- bola vytvorená internetová stránka AČE na adrese  www.kzdi.sk/ace 
 
- AČE SR iniciovala medzinárodný projekt Stokovanie a čistenie odpadových vôd v 
malých obciach, ktorý v�ak podľa nedávno obdr�aného rozhodnutia nebol prijatý. Napriek 
tomu sa bude AČE SR v takýchto projektoch anga�ovať, preto�e sa jedná o profesne 
zaujímavé a ekonomicky výhodné akcie 
 

http://www.kzdi.sk/ace
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- najväč�ou odbornou akciou v najbli��om období bude konferencia AČE SR Odpadové 
vody v Tatranských Zruboch (26-28.4.2000) 

 
VZ správu o činnosti AČE SR a jej výboru prijalo a jednohlasne schválilo. 

 
5. V rámci diskusie k správe o činnosti AČE vystúpila Ing. Ga�períková, ktorá informovala 

o stave v harmonizácii legislatívy vo vodnom hospodárstve s legislatívou EU.  Uviedla, �e 
sa skrátili termíny podania do legislatívnej rady vlády pre novelu zákona o vodách a s ním 
súvisiacich právnych úprav. Doc. Námer podporil my�lienku zapojovania sa AČE SR do 
medzinárodných projektov a ponúkol osobné kontakty a skúsenosti pri iniciovaní týchto 
projektov. Ing. Krcho informoval o situácii s mo�nosťami odoberania časopisu 
Vodohospodársky spravodajca a odporúčil, aby sa táto zále�itosť vybavila na úrovni 
predsedníctva AČE SR. VZ odporúčilo predsedníctvu AČE SR prediskutovať mo�nosti 
odoberania časopisu Vodohospodársky spravodajca a zároveň aj ďaľ�ie mo�nosti 
spolupráce so Zdru�ením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve osobnou náv�tevou u 
funkcionárov zdru�enia. 

 
6. Ing. Drtil upozornil na avizované problémy v distribúcii časopisu Vodní hospodářství, 

ktorý bol na rok 1999 a 2000 predplatený pre v�etkých členov AČE SR. Na rok 2000 bude 
odber zabezpečený aj pre nových členov AČE prijatých na tomto VZ (upresnené neskôr).  
Prípadné nedostatky za rok 1999 v distribúcii časopisu Vodní hospodářství bude potrebné 
nahlásiť sekretárovi AČE Ing. Rajczykovej do 10.3.2000 na tel. 07/59343405, resp. na 
emailovú adresu Elena  Rajczykova@vuvh.sk. Prípadné problémy v roku 2000 treba 
obratom avizovať u sekretára AČE.   

 
7. VZ prejednalo a jednohlasne schválilo členstvo v AČE SR pre nasledovných kolegov, 

resp. firmy (v�etci podali prihlá�ky v roku 1999): 
- Ing. Ladislav Hnidiak, Ko�ice � ako člen riadny 
- Ing. Ján Tutko - VVaK Ko�ice � ako člen pridru�ený 
- Ing. Nata�a Riganová � VVaK Ko�ice � ako člen pridru�ený  
- Ing. Ivan Dulovič, Bratislava � ako člen pridru�ený 
- Earth Resources Bratislava � ako člen korporatívny 
V prípade, �e niektorý z pridru�ených členov v čase od podania prihlá�ky do AČE SR  
vypracoval konkrétne realizačné alebo publikačné výstupy, ktoré by mohol doplniť do 
prihlá�ky a tým pádom splniť podmienku 10 výstupov potrebných pre riadne členstvo, 
nech za�le tieto podklady na vy��ie uvedenú adresu sekretára AČE SR. Táto poznámka sa 
týka v�etkých pridru�ených členov AČE SR a má časovo neobmedzenú platnosť. 

 
8. VZ prejednalo návrh textu Dohody AČE SR a ŐWAV, ako ho predlo�il predseda ŐWAV 

prof.Kroiss. Odporúčilo upraviť odstavec týkajúci sa výmeny odborníkov tak, aby z neho 
vyplývala reciprocita - aby čestné pozvánky na zasadnutie ŐWAV dostali nielen 
zástupcovia AČE SR, ale aby na odbornú akciu AČE SR dostali 3 čestné pozvánky 
zástupcovia ŐWAV. Následne bol text dohody schválený a predsedníctvu AČE SR bolo 
ulo�ené dohodu podpísať. Dohoda bude podpísaná 28.2.2000 vo Viedni pri príle�itosti 
slávnostného zasadnutia ŐWAV. 

 
9. VZ prejednalo text Dohody medzi AČE SR a AČE ČR o spolupráci a vzájomnom 

uznávaní členstva tak, ako ho vypracovali  výbory obidvoch asociácií na spoločnom 
zasadnutí. Tento text u� schválila Valná hromada AČE ČR v novembri 1999. VZ po 
vysvetlení si pojmu vzájomne uznávaného členstva jednohlasne schválilo text Dohody. 

mailto:Rajczykova@vuvh.sk
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Predsedníctvu AČE SR bolo ulo�ené dohodu podpísať do konca apríla 2000. Dohoda 
bude podpísaná pravdepodobne pri príle�itosti niektorej z konferencií poriadaných 
asociáciami v apríli 2000. 

 
10. VZ poverilo výbor AČE SR pripraviť v priebehu roka 2000 dohodu o spolupráci s 

maďarskou odbornou asociáciou MaSzeSz. 
 
11. Členský príspevok na rok 2000 bol pre členov AČE SR schválený nasledovne: 

individuálny člen � 800 Sk 
korporatívny člen � 10 000 Sk 

Členské je potrebné zaplatiť do konca marca 2000. Hospodár AČE SR odporúča, aby sa 
členské podľa mo�ností platilo bankovým prevodom a v správe pre prijímateľa boli 
uvedené údaje o plátcovi (pova�ujte to za dôle�itú skutočnosť, hlavne v prípade, �e 
z jednej firmy sú viacerí plátcovia). Napriek tomu platba �ekom je takisto mo�ná. Koniec 
marca je potrebné pova�ovať za dôle�itý termín aj kvôli tomu, aby sa vedelo upresniť 
preplatenie odberu časopisu Vodní hospodářství. Zároveň koncom apríla je konferencia 
AČE Odpadové vody v T.Zruboch, na ktorej sú pre členov AČE uva�ované  zľavy na 
vlo�nom. Je logické, �e zľava na konferenciu mô�e byť akceptovaná len v prípade, �e 
dotyčný účastník konferencie bude mať zaplatené členské na rok 2000. 

 
12. Správu revíznej komisie AČE SR predniesol jej predseda Ing. Miroslav Hutňan. Správa 

revíznej komisie bola jednohlasne prijatá. Zároveň VZ ustanovilo revíznej komisii 
vypracovať jej �tatút, pričom termín je do najbli��ieho VZ. 

 
13. Správu o hospodárení predlo�il hospodár AČE SR Ing. Bodík. Kon�tatoval, �e finančné 

hospodárenie AČE SR začalo zalo�ením účtu v Tatrabanke dňa 28.mája 1999. Príjmy 
AČE SR boli v roku 1999 spolu 159.536,93 Sk, výdaje boli 111.678,18 Sk. Stav na účte 
AČE SR k 31.12.1999 bol 47.858,75 Sk. Správa o hospodárení bola jednohlasne prijatá. 
Úplné znenie správy revíznej komisie a správy o hospodárení je na sekretariáte AČE SR.  

 
14. Ing. Drtil informoval o odborných prácach, ktoré vypracovali členovia AČE SR v roku 

1999. Boli spracované 2 �túdie: pre OÚ Gajary (Ing. Drtil a Ing. Lesanský), pre SHMÚ 
(Doc.Námer). Zároveň bola realizovaná 1 odborná práca � hydraulické posúdenie ČOV 
Klíčany (Doc. Námer). Výsledky prác a �túdií sú archivované na sekretariáte AČE SR. 
Zároveň VZ ulo�ilo v�etkým členom AČE, ktorí budú realizovať za asociáciu odborné 
práce, �túdie, posudky a pod., aby kópiu výslednej správy odoslali do 10 dní na archiváciu 
sekretárovi AČE SR. 

 
15. Doc. Námer odporúčil, aby v sídle sekretára AČE SR bola zriadená kni�nica AČE SR, 

kde budú archivované:  
- v�etky oficiálne dokumenty  AČE SR 
- odborné publikácie (knihy, zborníky, časopisy apod.), ktoré AČE SR dostane v rámci 
spolupráce s inými organizáciami alebo ich zakúpi  
- záverečné správy, ktoré vyplynú z rie�enia úloh asociácie. 
VZ odporúča zriadenie takejto kni�nice AČE SR. Sekretár pre VZ vypracuje prehľad 
publikácií nachádzajúci sa v kni�nici AČE SR. 

 
16. V diskusii k internetovej stránke sa vyjadrili Ing. Bilanin, Ing. Bodík a Doc.Námer.  

Internetová stránka je na adrese  www.kzdi.sk/ace. Grafickú úpravu internetovej stránky 
realizuje pre AČE SR Ing. Stanko, obsahovú stránku Doc. Námer v koordinácii 

http://www.kzdi.sk/ace
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s ostatnými pracovníkmi výboru. V diskusii VZ sa v�eobecne kon�tatovalo, �e stránka by 
sa mala častej�ie aktualizovať. Podľa doteraj�ích skúseností (získaných aj od 
zahraničných kolegov) sa ako reálne ukazujú 3 a� 4 aktualizácie v roku, pričom aktuálne 
oznamy (napr. informácie o odborných akciách apod.) sa dokladujú bez �peciálnej 
grafickej úpravy častej�ie (na tento účel odporúčal Ing.Bilanin zriadenie tzv. horúcej 
linky). Z tohoto pohľadu sa ukazuje, �e jedným z rie�ení by bolo vytvorenie odbornej 
skupiny, ktorá by mala na starosti tvorbu a údr�bu internetovej stránky po obsahovej 
stránke. Výbor AČE sa pokúsi vznik takejto skupiny iniciovať. Doc. Námer bol poverený 
na rok 2000 zabezpečiť podpis zmluvy s Ing. Stankom na vedenie internetovej stránky. 

 
17. Ing. Drtil informoval o existencii odborných skupín v rámci AČE ČR, ktoré sú otvorené aj 

pre kolegov z AČE SR. Jedná sa o odborné skupiny na vyu�itie internetu,  hydroseparace, 
odvodňování a  kusová vodohospodářská zařízení. O posledne menovanej skupine 
informoval aj Ing. P. Putz. Podrobnej�ie informácie je mo�né získať u Ing.Drtila, ktorý je 
zároveň aj členom výboru AČE ČR a mô�e zabezpečiť bli��ie kontakty. 
Napriek tomu by bolo pre aktivizáciu AČE SR vhodné, keby aj v rámci tejto asociácie 
postupne začali vznikať odborné skupiny zaoberajúce sa aktuálnymi problémami.   
Zároveň VZ odporúča, aby sa členovia AČE SR obracali na výbor s nápadmi a návrhmi 
na organizáciu takých odborných akcií, ktoré pova�ujú za potrebné a v ktorých by sa 
mohol uplatniť odborný potenciál asociácie. 

 
18. VZ ukončil Ing. Drtil s pozvaním v�etkých členov na najbli��iu odbornú akciu, ktorou je  

konferencia Odpadové vody 2000 poriadaná 26-28.4.2000 v T.Zruboch. Druhý cirkulár aj 
s prihlá�kou je prilo�ený k tomuto zápisu. 

  
Zapísal: 
Ing. Elena Rajczyková � sekretár AČE SR 
Overil: 
Ing. Miloslav Drtil � predseda SR 
 
 
 

Zápis z 3. Valného zhrama�denia AČE SR konaného dňa 7.12.2000 
Miesto konania: VÚVH Bratislava 

Zúčastnení podľa prezenčnej listiny: 23 účastníkov - členov AČE SR 
 
1. VZ otvoril predseda AČE SR Ing. Miloslav Drtil. Navrhnutý program VZ bol 

jednohlasne schválený. V�etci členovia dostali tento návrh vopred spolu s pozvánkou na 
VZ. 

2. Komplexnú informáciu o aktivitách AČE SR v roku 2000 predniesol Ing. Drtil. Hlavné 
body je mo�né zhrnúť nasledovne: 
 
- Výbor sa zi�iel v roku 2000 trikrát, a to  6.4.2000, 11.5.2000, 11.10.2000. Zápisy zo 
zasadnutí výboru boli operatívne distribuované členom asociácie, resp. sú uvedené na 
www stránke.  

 
- Boli vydané nové certifikáty o členstve na roky 2000 � 2001.  
 
- 28.2.2000 bola vo Viedni uzavretá Dohoda o priateľstve a podpore výmeny skúseností 
v oblasti nakladania s odpadovými vodami a odpadmi medzi AČE SR a ÖWAV 
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(Rakúsko). Podpisu sa zúčastnili Ing. Drtil a Ing. Bodík, za ÖWAV Prof. Dr. Kroiss 
a Ing. Weiss. Na základe tejto dohody sa obidve asociácie budú vzájomne informovať o 
svojich  aktivitách, umo�nia členom účasť na svojich akciách za zvýhodnených 
podmienok, budú si vymieňať odbornú literatúru a časopisy. Túto spoluprácu je potrebné 
ďalej rozvíjať. 
 
- AČE SR malo prostredníctvom predsedu Ing. Drtila aktívne zastúpenie na Dni vody 
v Banskej �tiavnici � 22. marca 2000.    
 
- 18. 4. 2000 bola v rámci spoločenského večera V. ročníka konferencie Nové metody 
a postupy při provozování ČOV v Moravskej Třebovej slávnostne podpísaná Dohoda 
o spolupráci medzi AČE ČR a AČE SR. Touto dohodou sa obidve asociácie zaväzujú 
vzájomne spolupracovať a koordinovať svoje akcie. Nad�tandardné vzťahy obidvoch 
asociácií potvrdzuje vzájomné uznávanie členstva. Text dohôd AČE SR � AČE ČR a 
AČE SR � ÖWAV je uvedený na www stránke asociácie.  
 
- 26. �28. 4. 2000 sa konala bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2000 
v Tatranských Zruboch. Hoci sa jednalo o prvú veľkú akciu AČE SR, na základe ohlasu 
ju mo�no hodnotiť ako úspe�nú, či u� po organizačnej alebo po odbornej stránke. Na 
konferencii sa zúčastnilo 180 účastníkov zo SR, ČR a Poľska, odznelo 33 predná�ok 
a bolo prezentovaných 21 posterov. �pecifikom konferencie bol tzv. prevádzkový deň, 
ktorý vhodne nadviazal na �iroký záber konferencie a sna�il sa zdôrazniť, priblí�iť 
a diskutovať o nárokoch na odborné prevádzkovanie čistiarenských zariadení. 
 
- Internetová stránka AČE SR (www.kzdi.sk/ace.htm) sa potýkala s �aktualizačnými� 
problémami, preto je vítaná aktivita v�etkých kolegov, nielen "aktívnej�ie pracujúcich s 
Internetom". VZ vyzýva celú členskú základňu, aby prípadnú ďal�iu neaktuálnosť 
pripomienkovala v�etkými dostupnými prostriedkami vrátane vlastnej iniciatívy pri jej 
tvorbe (napr. pri zverejňovaní vlastných nekomerčných príspevkov s odbornou 
tématikou) 
 
- Archív AČE SR spravuje sekretár. Do archívu je potrebné odovzdávať v�etky materiály 
(�túdie, posudky, odbornú literatúru vydanú AČE, zborníky z akcií AČE atď.). Tieto 
materiály mô�u byť buď verejné alebo dôverné (v tomto prípade ale musí byť stanovený 
termín, dokedy majú dôverný charakter)  

 
- V roku 2000 boli členom AČE SR distribuované nasledovné odborné časopisy: Vodní 
hospodářství, Čistírenské listy a od čísla 07/2000 aj Vodohospodársky spravodajca. Na 
Vodní hospodářství bola aj v tomto roku poskytnutá AČE SR zľava, 
aktuálnosť/neaktuálnosť ktorej výbor prerokuje pre budúci rok 2001.   
 
- V hodnotenom roku sa veľmi aktívne rozvinula spolupráca AČE SR s M�P SR:  

- Vypracováva sa Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného 
stupňa znečistenia vôd (zodp. Ing. Drtil). Spracovaný návrh bol predlo�ený na verejnú 
diskusiu členom AČE a odborníkom z vybraných zainteresovaných organizácií. Za 
v�etky zaslané pripomienky, ktoré prispejú ku skvalitneniu spracovávaného materiálu 
aj touto cestou pracovná skupina ďakuje.  
- Vypracováva sa podkladová správa týkajúca sa prevádzkových a investičných 
nákladov ČOV a výberu spoplatňovateľných ukazovateľov pre nový zákon o 
poplatkoch (zodp. Ing.Kucman) 

http://www.kzdi.sk/ace.htm
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- Prebiehajú rokovania o vypracovaní Nariadenia vlády (alebo iného legislatívneho 
predpisu) o vypú�ťaní zrá�kových vôd (zodp. KZI SvF STU) 
- Vykonáva sa spracovanie vybraných podkladov pre projekt EU týkajúci sa 
vyčíslovania nákladov vyplývajúcich z prijatia európskej legislatívy vo sfére ČOV 
(zodp. doc.Námer) 

V�etci členovia AČE, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do týchto prác, majú 
mo�nosť sa kontaktovať so zodpovednými rie�iteľmi kolektívu / pracovnej skupiny.  

 
- V rámci veľtrhu ENVI 2000 v Brne sa uskutočnilo spoločné kolokvium s názvom �Rok 
2000 - čas ře�it problémy ČOV s kapacitou 2000 - 10000 EO�, ktoré zorganizovali AČE 
ČR, ÖWAV Rakúsko, MaSzeSz Maďarsko, ATV SRN, PZITS Poľsko a AČE SR. 
Následne prebehlo spoločné zasadnutie zástupcov uvedených asociácií. Na kolokviu 
aktívne reprezentovali AČE SR Ing. Bodík a Ing. Rajczyková s predná�kou o stave 
v problematike malých ČOV na Slovensku. 

 
- AČE SR sa prostredníctvom Ing. Drtila aktívne zapojila do odborných seminárov Úradu 
vlády SR pre zamestnancov �tátnej správy v Nitre a �iline, na ktorých bola prezentovaná 
legislatívna situácia v stokovaní a čistení odpadových vôd a aktivity AČE v tejto oblasti.    

 
3. V nádväznosti na správu o aktivitách AČE SR v minulom roku bol prezentovaný aj plán 

aktivít AČE SR na rok 2001 (predniesol Ing. Drtil). Túto časť je mo�né zhrnúť nasledovne: 
 
- Je rozpracovaná prezentácia AČE SR na veľtrhu AQUA v Trenčíne v júni 2001 
prostredníctvom prevzatia odbornej garancie semináru o problematike malých a domových 
ČOV. Zodpovedný organizačný aj programový predseda seminára je Ing. Bodík. 
Vzhľadom na skutočnosť, �e v SR je stále e�te viac ako 2000 obcí bez ČOV by sa malo 
jednať o zaujímavú tému pre viacerých náv�tevníkov veľtrhu, pričom hlavným cieľom 
akcie je pozitívna propagácia AČE. V tejto súvislosti VZ vyzýva členov AČE o aktívnu 
podporu semináru, do ktorého je predbe�ný prísľub zapojenia sa aj zahraničných asociácií 
AČE ČR, ÖWAV, MaSzeSz, čím by sa mali roz�íriť a prehĺbiť vzájomné kontakty. 
VZ sa uznieslo, �e propagácia AČE prostredníctvom uvedeného semináru a prezentačných 
posterov AČE SR bude dostatočná a nebude sa realizovať vlastný stánok AČE na veľtrhu. 
Preto je potrebné, aby bola zabezpečená vysoká odborná úroveň predmetného semináru. 

 
- V roku 2001 sa v Tatranských Zruboch zorganizuje bienálna konferencia Kaly a odpady 
(26.-27.4. 2001).  AČE vystupuje ako spoluorganizátor akcie spolu s SVHS a KZI SvF 
STU (zodp. Doc.Námer a Ing. Hutňan). 

 
- AČE SR sa bude aktívne spolupodielať na príprave konferencie Anaerobie 2001 (zodp. 
Ing. Bodík, Ing.Hutňan),  ktorú organizuje odborná skupina AČE ČR Kaly a odpady. 
Konferencia bude 2. - 3. 10. 2001 v Klatovoch. 

 
- AČE ČR spracovala návrh pravidiel AČE pre vydávanie smerníc a doporučení �Směrnica 
ACE CR/A-400 Zásady pro vypracování pravidel� � (vypracoval Ing. Plotěný ASIO 
Brno). Jedná sa o definovanie systému odbornej literatúry, ktorá vypĺňa medzery napr. 
medzi technickými normami, ktorá sice nie je v�eobecne záväzná, ale ktorá sa stane 
vzhľadom na  dobré renomé ich spracovávateľa a odbornú kvalitu materiálu po�adovanou 
a akceptovanou. Takto vypracovaný materiál mô�e byť základom pre tvorbu smerníc a 
doporučení platných, resp. akceptovaných  v obidvoch asociáciách (AČE ČR aj AČE SR). 
Text smernice je uvedený na www stránke AČE SR.  
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VZ odporúča výboru AČE zriadiť odbornú skupinu, ktorá by vypracovala obdobnú 
smernicu AČE SR a určila potenciálne oblasti jej uplatnenia. 
 

- VZ predlo�ilo a schválilo návrhy na ďal�í rozvoj spolupráce s odbornými zdru�eniami 
v SR, konkrétne so Zdru�ením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve ZZVH a 
ASPEKom. Návrh Dohody o spolupráci medzi AČE SR a ZZVH, ktorý schválilo VZ, 
prejedná Doc. Námer a Doc. Hyánek s vedením ZZVH a v prípade záujmu ZZVH 
zabezpečia menovaní aj podpis takejto dohody. 
Mo�nosti spolupráce s ASPEKom preverí Ing. Rajczyková, Ing. Hutňan a  Ing. Hlavačka. 

 
3. Po schválení správ o aktivitách AČE SR bola Ing.Rajczykovou predlo�ená informácia 

o stave členskej základne a výborom odsúhlasený návrh na schválenie nových členov.   
AČE SR mala k dňu konania VZ 59 individuálnych členov (49 riadnych, 10 
pridru�ených) a 3 korporatívnych členov. K termínu konania VZ výbor obdr�al prihlá�ky 
od nasledovných kolegov, ktorých prijatie na základe skutočností uvedených v prihlá�ke 
a stanov AČE SR schválilo VZ: 

- Ing. Ondrej Bursa ako člen AČE riadny 
- Ing. Silvia Antalová ako člen AČE pridru�ený 
- RNDr. Ján Martiniak ako člen AČE pridru�ený 
- Ing. Bronislava Herdová, PhD. ako člen riadny 

 
4. VZ navrhlo a schválilo vý�ku členského príspevku pre členov AČE SR na rok 2001 

v nasledovnej vý�ke: 
- pre individuálnych členov 800,- Sk  
- pre korporatívnych členov 10 000,- Sk 
- pre kolegov � dôchodcov (po dovŕ�ení dôchodcovského veku � automaticky) 400,- Sk  
- pre PG� � �tudentov a �tudentov riadneho �túdia 200,- Sk (ale zatiaľ bez práva na 
odborné časopisy) 
Termín platby bol schválený do 1. marca 2001 (vzhľadom na odber časopisov a zľavy na 
odborné akcie AČE SR a AČE ČR sa očakáva zodpovednosť pri plnení uvedeného 
termínu). 

 
5. VZ bola predlo�ená správa o hospodárení  Asociácie, vypracovaná hospodárom AČE SR 

Ing. Bodíkom. (tvorí prílohu zápisu VZ). Účastníkom VZ bol na rokovaní k dispozícii aj 
podrobný stav účtovníctva za obdobie od posledného VZ.  Správa o hospodárení AČE 
bola VZ schválená. 

 
6. Následne bola VZ predlo�ená aj Správa revíznej komisie a návrh �tatútu revíznej 

komisie, ktoré predniesol predseda revíznej komisie Ing. Hutňan. Kon�tatoval, �e stav 
účtovnej evidencie je v súlade so zásadami hospodárenia pre právne a ekonomicky 
samostatné, neziskové, nezávislé a nepolitické subjekty a rovnako v súlade so stanovami 
AČE. Pri kontrole uznesení z posledného VZ RK zistila, �e doposiaľ nebola splnená 
úloha výboru AČE SR pripraviť v priebehu r. 2000 dohodu o spolupráci s maďarskou 
odbornou asociáciou MaSzeSz. Táto úloha sa premietla do uznesení z teraj�ieho VZ. 
Revízna komisia kon�tatovala, �e za hodnotené obdobie sa nevyskytli �iadne sskutočnosti 
ani podania členskej základne, na základe ktorých by bolo potrebné konanie RK v zmysle 
stanov. Na záver správy RK osvedčila činnosť výboru z obdobie od posledného VZ. 
Správu RK VZ prejednalo a jednohlasne schválilo. 

 Ďalej Ing. Hutňan oboznámil VZ s návrhom �tatútu RK AČE SR, ktorý patrí medzi  
základné dokumenty asociácie. �tatút RK bol VZ prerokovaný a s pripomienkami 
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schválený. Nový �tatút RK, v ktorom sú zahrnuté aj pripomienky VZ je v prílohe 
zápisnice. 

 
7. Po prerokovaní programu VZ prebehla diskusia, v ktorej boli prerokované jednotlivé 

body programu a nasledovné témy: 
 
- VZ gratulovalo Doc. Ing. Ľ. Hyánkovi, CSc. k jeho významnému �ivotnému 
jubileu, ocenilo jeho doteraj�í prínos k rie�eniu problémov odvádzania a čistenia 
odpadových vôd a za�elalo mu ďal�í elán v osobnom aj pracovnom �ivote. VZ dúfa, �e 
svojím úsmevom a optimizmom bude naďalej prispievať k udr�iavaniu kvalitného 
�ivotného prostredia. 
 
- VZ odporúčilo: 
- vypracovanie posterov určených na prezentáciu AČE SR  
- zakúpenie 2 mobilných telefónov pre AČE SR (predseda, hospodár + sekretár) 
- vydávanie odborných publikácií informujúcich o aktuálnych problémoch odvádzania a 
čistenia odpadových vôd, či u� na stránkach Vodohospodárskeho spravodajcu alebo 
samostatnými publikáciami (prípadne CD verziami) 
- prípravu a zabezpečenie odborných pracovných seminárov pre podnikových 
vodohospodárov  (zodp. Ing. Hlavačka) 

 
- VZ bolo informované: 
- o vypracovaní �vlastného� Pozičného dokumentu SR nevládnymi organizáciami (Ing. 
Námer) 
- o stretnutí s NGO ohľadom Pozičného dokumentu (Ing. Ga�períková) 

 
8.  Závery: 

VZ schválilo: 
- program VZ, prehľad aktivít v roku 2000 a plán aktivít na rok 2001 � bez pripomienok 
- správu o hospodárení AČE SR za rok 2001- bez pripomienok 
- správu Revíznej komisie � bez pripomienok 
- �tatút Revíznej komisie - s pripomienkami, ktoré budú zapracované  
- nových členov AČE SR � jednohlasne 

Ing. Ondrej Bursa - člen AČE riadny 
Ing. Silvia Antalová - člen AČE pridru�ený 
RNDr. Ján Martiniak - člen AČE pridru�ený 
Ing. Bronislava Herdová PhD. � člen AČE riadny 

 - vý�ku členských príspevkov na rok 2001 - jednohlasne 
pre individuálnych členov 800,- Sk  
pre korporatívnych členov 10 000,- Sk 
pre kolegov � dôchodcov 400,- Sk  
pre PG� � �tudentov a �tudentov riadneho �túdia 200,- Sk  

- Návrh Dohody o spolupráci AČE SR a ZZVH � s pripomienkami, ktoré budú 
zapracované do konečného znenia Dohody 

 
9. VZ berie na vedomie: 

- návrh Směrnice ACE CR/A-400 Zásady pro vypracování pravidel  
 
10. VZ odporúča: 
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- príspevky na www stránku AČE SR zasielať výboru, ktorý posúdi vhodnosť príspevku 
pre uverejnenie danou formou a zabezpečí čo najrýchlej�ie uverejnenie 
- výboru dohodnúť eventuálny príspevok AČE SR pre vydávanie Vodohospodárskeho 
spravodajcu do vý�ky 20 000,- Sk na rok 2001 
- výboru zriadiť odbornú skupinu pre vypracovanie pravidiel vypracovávania odborných 
textov, smerníc a doporučení AČE SR 
- výboru zabezpečiť spracovanie propagačného posteru AČE SR 
- výboru pripraviť podpis dohody o spolupráci AČE SR � ZZVH, dohody o spolupráci 
AČE SR - MaSzeSz Maďarsko a preveriť mo�nosti spolupráce s odbornými 
organizáciami z ďal�ích okolitých �tátov (Poľsko, Ukrajina) 

 
Zapísala:  
Ing. Elena Rajczyková, CSc. 
Overil:  
Ing. Miloslav Drtil CSc.  
 

 
 
 

Zápis zo 4. Valného zhroma�denia AČE SR konaného dňa 6.12.2001 
Miesto konania: VÚVH Bratislava 

Zúčastnení podľa prezenčnej listiny: 17 účastníkov - členov AČE SR 
 
1. Navrhnutý program bol jednohlasne odsúhlasený. Vzhľadom na nízky počet prítomných  
členov AČE nadobudlo VZ schopnosť uzná�ania sa, v súlade so stanovami AČE, po 1 
hodine od zahájenia.  

 
2. Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2001 (predniesol Doc. Drtil): 

 
- Zasadnutia výborov sa v roku 2001 konali 3-krát: 6.4.2001, 22.6.2001, 24.9.2001 
(posledné zasadnutie bolo spoločné s výborom AČE ČR v Brne). Zápisy zo zasadnutí 
výboru boli priebe�ne rozosielané členom AČE SR a zverejnené na www. 
 
- Nasledovala informácia o odborných akciách, ktoré sa konali v roku 2001:  
- 7.6. (pri výstave AQUA, Trenčín) a 20.11. (Trenčín) sa uskutočnili semináre venované 
Mo�nostiam rie�enia problematiky odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v malých 
obciach, ktoré v rámci GWP projektu organizačne zabezpečoval Ing. Bodík. Druhý 
z týchto seminárov bol s medzinárodnou účasťou. Odborné a organizačné zabezpečenie 
ako aj účasť (prítomných bolo 86 a 92 účastníkov) mo�no hodnotiť veľmi pozitívne. 
Vzhľadom na podporu týchto akcií z GWP bolo mo�né  uskutočniť 1.seminár zdarma (aj 
na 2.seminá bolo vlo�né z kategórie tzv."ľudových"). 
- 21. 6. bol realizovaný seminár Odpadové vody v priemysle, ktorý odborne a organizačne 
zabezpečoval Ing. Hlavačka. Na tejto akcii bolo 31 účastníkov, preva�ne z radov 
vodohospodárov v priemysle.  Jej hlavným cieľom bolo oslovenie potenciálnych kolegov 
z priemyselných podnikov. 

 
- AČE SR v uplynulom roku pôsobila ako spoluorganizátor nasledovných odborných 
konferencií a seminárov:  
- 31.1. - 1.2. Problematika domových a malých ČOV v strednej Európe - informačný 
seminár v Kobylí (Doc. Drtil a Ing. Bodík)  
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- 26 - 27. 4. Kaly a odpady v Tatranských Zruboch (Doc. Námer, Ing. Hutňan)  
- 3 - 4. 10. Anaerobie v Klatovech  (Ing. Hutňan, Ing. Bodík)  
- 17. - 19. 10. Rekon�trukcie stokových sietí a ČOV v Bratislave (Ing. Belica, Ing. Dian, 
Ing. Rajczyková, Ing. �umná, Ing. Buday) 
- 4. - 5. 12. Malé vodné diela v Ko�iciach (Ing. Hayden). Spolupráca pri príprave seminára 
a jeho sekcie Malé ČOV s hlavným organizátorom Expo Educ sa potýkala v počiatočných 
fázach s problémami, ale obidve strany si vysvetlili svoje stanoviská a v súčasnosti by u� 
nič nemalo brániť obojstrannej spolupráci. Tohto semináru sa aktívne zúčastnili členovia 
AČE  Ing. Lecké�i a Ing. Riganová. 
- Uva�ovaný seminár AČE ČR a AČE SR Hydroseparace sa zatiaľ neuskutočnil. 
V prípade záujmu a voľnej kapacity je mo�né zborníky z predmetných akcií zabezpečiť 
cez sekretariát AČE SR. 

 
- Zástupcovia AČE SR sa aktívne zúčastnili na ďal�ích akciách: 
- Deň vody Banská �tiavnica, 20.3. (Doc.Drtil)  
- 2nd World Water Congress IWA Berlin, 15. - 19.10.: Doc.Námer a 6 vysoko�kolských a 
postgraduálnych �tudentov z STU sa zúčastnili akcie. Pre �tudentov bola účasť hradená z 
projektu DBU - ATV/DVWK, pričom túto účasť na akcii IWA zabezpečovala AČE. Ing. 
Horňák pripravil informáciu o priebehu kongresu, počas ktorého sa �tudenti zúčastnili 
stretnutia s profesormi nemeckých univerzít, konferenčnej časti, exkurzie na ČOV a 
Európskeho stretnutia mladých výskumných pracovníkov).  
 
- Odborná a posudková činnosť AČE SR bola nasledovná: 
- �Nakladanie s da�ďovými vodami v urbanizovaných povodiach� - návrh metodického  
pokynu pre Min. �ivotného prostredia., ktorý bude slú�iť pre realizáciu ustanovenia 
Zákona o ochrane vôd o nakladaní s vodami a bude upravovať postup orgánov �tátnej 
vodnej správy pri posudzovaní vypú�ťania odľahčených odpadových vôd a nakladaní 
s vodami z povrchového odtoku.Vedúci rie�iteľského tímu: Ing. Sokáč, Ing. Sztruhár 
- �Vypracovanie podkladov k návrhu zákona o poplatkoch a odplatách za u�ívanie vôd� - 
pre M�P SR. Cieľom práce bolo vypracovanie návrhu spoplatňovateľných ukazovateľov 
a ich hodnôt vychádzajúc z prevádzkových a kapitálových nákladov na čistenie 
odpadových vôd. Vedúci rie�iteľského tímu: Ing. Kucman. 
- �Podpora aktivít GWP v SR� - pre CEETAC / Global Water Partnership. Jednalo sa o 
spoluprácu na rozvíjaní aktivít GWP a odbornú pomoc pri tvorbe národnej platformy pre 
dialóg o problémoch vodného hospodárstva (Doc. Námer) 
- �Posúdenie vodného hospodárstva vo vybraných regiónoch Slovenska� - pre GHK 
Atkins (Ing. Sztruhár)  
- �Aproximačná stratégia v  kapitole �ivotné prostredie" - pre CarlBro Int.& NIRAS & 
Academia Istropolitana Nova v rámci DANCEE programme. Spolupráca pri definovaní 
súčasného stavu aproximačnej stratégie SR (Ing. Lesanský, Doc. Námer) 
- �Hydraulické vyhodnotenie ČOV pre KONEKO Ostrava" (Doc. Námer) 
- �Posúdenie kal. hospodárstva a odvodňovania kalu  pre Degussa Praha" (Ing.Mikulá�) 
- �Posúdenie vybraných parametrov rekon�trukcie SČOV pre SCP Ru�omberok" 
(Doc.Derco) 
- �Posúdenie vplyvu odpadových vôd na mestskú kanalizáciu pre BCT Bratislava" (Doc. 
Drtil) 
- ��túdia definujúca alternatívy odvádzania a čistenia odpadových vôd v obci bez 
kanalizácie" � pre OÚ Veľký Grob (Ing. Krcho, Ing. Stanko) 
- �Posúdenie technológie ČOV a kvality vyčistenej vody" � pre OÚ Poproč (Doc. Drtil) 
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- Ostatné aktivity: 
- AČE SR vypracovala Letter of Interest pre zapojenie sa do medzinárodného projektu s 
ATV-DVWK a ďal�ími stredoeurópskymi organizáciami (AČE ČR, MaSzeSz, PZITS 
atď.), av�ak v súčasnosti je reálnosť tohoto projektu zatiaľ otázna. 
- AČE SR spolu s Academia Istropolitana Nova, M�P SR a SHMÚ sa zúčastnila projektu 
pre Global Water Partnership v cenovej relácii 10 750 USD. Projekt bol schválený a počas 
roku 2001 aj rie�ený. Bol zameraný na podporu Water Club v SR. Hlavnou aktivitou bola 
organizácia seminárov so zameraním na integrovanú ochranu povodí. AČE SR sa stala  
hlavným partnerom pre GWP v SR, na účely minuloročného a podľa doteraj�ách rokovaní 
aj nasledujúcich projektov sa zriadil devízový účet AČE SR. Takisto vypracovaná zmluva 
o spolupráci na projekte medzi GWP a AČE.  
- Uva�ovaný Phare CBC projekt pre �tátnu správu a regionálnu samosprávu sa doposiaľ 
nerealizoval a vzhľadom na spoluprácu s GWP sa v najbli��om období ani nepočíta s jeho 
uskutočnením. (Ak by mal niekto z členov záujem začať takýto projekt, AČE je 
pripravená poskytnúť podporu. Podklady sú k dispozícii u Doc. Námera a Doc. Drtila). 
- AČE SR bolo ponúknuté členstvo v medzinárodnej organizácii European Water 
Association (EWA). Zabezpečenie členstva v tejto prestí�nej organizácii do budúcnosti je 
pre AČE SR výzva (AČE SR by sa tak stala zároveň aj zástupcom / reprezentantom SR). 
Vzhľadom na relatívne vysoký členský príspevok (1500 DM ročne), AČE SR po�iadala o 
príspevok príslu�né ministerstvá (M�P SR poskytlo príspevok � 10 000 Sk), otvorené sú 
e�te rokovania so Zdru�ením zamestnávateľov vo vod. hospodárstve ZZVH. VZ 
odsúhlasilo na post zástupcu AČE SR v EWA Doc. Derca, ktorý administratívne pripraví 
uzatvorenie členstva, bude udr�iavať komunikáciu s EWA a bude informovať o akciách 
EWA. Zároveň bude potrebné dohodnúť ďal�iu koordináciu členstva AČE spolu so ZZVH 
(ktoré je tie� členom EWA, ale uva�uje o presunutí zastupovania SR na AČE). 
- Zo strany �tátneho fondu �ivotného prostredia bol deklarovaný záujem o spoluprácu s 
AČE SR, pričom by sa malo jednať o odbornú pomoc pri vyhodnocovaní projektov. 
Zástupcom AČE SR pre túto úlohu bol výborom odporúčený Doc.Hyánek. Je zrejmé, �e 
ďaľ�ie rie�enie tejto úlohy závisí od budúcnosti fondov v SR (čo je ale mimo AČE). 
- Návrh Smernice AČE SR (podla českého dokumentu ACE CR/A-400) o pravidlách 
vydávania a schvaľovania vlastných smerníc a odporučení bol uvedený na www-stránke, 
ale zatiaľ bez významnej�ej odozvy. Napriek tomu je zrejmé, �e sa jedná o "spiaci 
problém", ktorý bude potrebné v budúcnosti rie�iť. Túto my�lienku v diskusii podporil aj 
Ing. Samarjay (viď bod diskusia). 
- Boli zrealizované viaceré propagačné materiály AČE SR - postery, reprezentačné 
obálky, informačné texty v angličtine a slovenčine. V budúcnosti sa bude v tomto 
pokračovať � u� dlhodobo majú odozvu napr. "odznaky" AČE SR (výbor uvíta 
kon�truktívne návrhy).  
- Bolo vypracované odporúčanie na udelenie ceny European Water Association (spolu s 
ZZVH) � navrhnutý kandidát zo SR sa stal Doc. Hyánek. 
- VÚVH  udelilo AČE SR pamätnú medailu pri príle�itosti osláv 50.výročia zalo�enia 
ústavu. 

 
Informácia o aktivitách AČE SR bola vzatá VZ na vedomie. VZ jednohlasne schválilo 
členstvo AČE SR v EWA a kandidatúru Doc. Derca ako jej zástupcu v EWA. 

 
3. Informácia o členskej základni AČE SR, schválenie nových členov  

V roku 2001 bol počet  členov nasledovný:  
- individuálni členovia (riadni a pridru�ení) - 63 
- korporatívni členovia - 3 
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K termínu konania VZ:  
- po�iadal o zru�enie členstva  - dpt. I. �ipkovský (z dôvodu odchodu do dôchodku) 
- podali prihlá�ky a prejavili záujem o členstvo :  

- spĺňajúci podmienky stanovené pre individuálnych riadnych členov 
Ing. Peter Páleník - Aquapal Nitra  
Ing. Miroslav Kollár - Dunajská Streda 
Ing. Martin Mikulá� - Bratislava 
Ing. Danka Thalmeinerová - Academia Istropolitana  Nova 
Ing. Dagmar Sáme�ová - FPV UMB Banská Bystrica 
Ing. �tefan Stanko - KZI SvF STU Bratislava 
Ing. Pavel Neupauer - Hydrocoop Bratislava  
- pre �tudentské členstvo: 
Ing. Marek Horňák - �amorín, PG� K�P FChPT STU Bratislava 
Ing. Jana Nagyová - Bratislava, PG� KZI SvF STU Bratislava 
Ing. Eva Ga�paríková - Dunajská Streda, PG� K�P FChPT STU Bratislava 
- pre korporatívnych členov: 
ČOVDESIGN � zastúpený Ing. Ivanom Chabalom 

 
Výbor predlo�il VZ na odsúhlasenie horeuvedené zmeny v členskej základni. VZ 
jednohlasne schválilo prijatie nových členov. 
Aktuálny stav členskej základne je k začiatku roku 2002 nasledovný: 
72 individuálnych členov (riadnych, pridru�ených a �tudentov) a 4 korporatívni členovia 

 
3. VZ bola predlo�ená správa o hospodárení AČE SR (predlo�il a predniesol (Ing. Igor 

Bodík, CSc., hospodár AČE SR). 
Napriek tomu, �e rok 2001 bol pôvodne očakávaný ako tzv. "neziskový", preto�e sa 
nekonala najväč�ia akcia AČE SR Konferencia Odpadové vody (táto bienálna akcia v 
minulosti dotovala 2-ročný chod AČE SR), stav na účtoch svedčí o opaku. Za túto 
skutočnosť vďačíme intenzívnej�ej hospodárskej činnosti a najmä spoločnému projektu s 
GWP. Na tomto mieste VZ vyjadrilo uznanie v�etkým kolegom, ktorí tieto akcie 
zabezpečovali.  

 
4. Správa Revíznej komisie RK (predlo�il a predniesol Ing Hutňan) 

Zo správy RK vyplynulo: RK sa stretla za hodnotené obdobie dvakrát (24.9.2001, 
4.12.2001). RK kon�tatovala, �e  činnosť AČE SR a jej aktivity sa značne rozrastajú, čo sa 
prejavilo okrem iného aj v podstatne rozsiahlej�ej účtovnej evidencii. Stav tejto evidencie 
je v súlade so zásadami hospodárenia pre právne a ekonomicky samostatné, neziskové, 
nezávislé a nepolitické subjekty a rovnako v súlade so stanovami AČE SR. Pri kontrole 
hospodárenia neboli zistené �iadne nedostatky. Kontrolou zápisov VZ a zo zasadania 
Výboru AČE SR neboli zistené �iadne nedostatky v plnení prijatých uznesení. Záverom 
RK kon�tatovala, �e za hodnotené obdobie sa nevyskytli �iadne skutočnosti ani podania 
členskej základne, na základe ktorých by bolo potrebné konanie RK v zmysle stanov AČE 
SR. RK komisia osvedčuje činnosť výboru za obdobie od posledného VZ. 
Správu revíznej komisie VZ jednohlasne schválilo. 

 
5. VZ prejednalo vý�ku členských príspevkov AČE SR a na základe vy��ie kon�tatovanej 

ekonomickej situácie bolo navrhnuté a jednohlasne odsúhlasené, �e sa nebude pre rok 
2002 meniť. Podľa formy členstva je vý�ka príspevkov pre rok 2002 nasledovná : 
pre individuálnych členov: 800,- Sk  
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pre individuálnych členov � dôchodcov: 400,- Sk  
pre individuálnych členov � �tudentov V� a PG�: 200,- Sk     (bez nárokov na odber  
časopisov) 
pre korporatívnych členov: 10 000,- Sk  
Pokyny k plateniu predniesol Ing.Bodík: 
Termín platby: do 1. marca 2002 
- nebudú sa rozosielať po�tové pouká�ky 
- mo�nosť platby: pouká�kou alebo z účtu na účet 
- pri platbe z účtu na účet AČE SR do účelu platby v�dy uveďte svoje meno (alebo za 
koho to je poslané � uviesť v�etky mená, keď to posiela niekto za viacerých).  
Číslo účtu: 2625545050/1100 (Tatra banka) 
- pri platbe členského po�tovou pouká�kou  uveďte buď svoje meno alebo mená, za koho 
je realizovaná platba členského príspevku, resp registračné číslo člena alebo členov (ale 
presne podľa platného Osvedčenia o členstve v AČE SR) 
- pre firmy - korporatívne členstvo � AČE SR mô�e na po�iadanie zaslať faktúru na 
10000.- Sk 

 
6. Plánované aktivity na rok 2002 (predniesol Doc.Drtil): 
 

- Bienálna konferencia Odpadové vody sa bude konať 3.- 5. 4. 2002 v Tatranských 
Zruboch. Organizačne zabezpečuje kolektív pod vedením Ing. Hutňana. Vzhladom na to, 
�e sa jedná o najväč�iu akciu AČE SR, bude potrebné vyvinúť maximálne úsilie o čo 
najreprezentačnejsí priebeh. U členov AČE SR sa očakáva podla mo�ností aktívna účasť, 
čím by prezentovali navzájom svoje aktivity, skúsenosti a poznatky. 

 
- V rámci výstavy AQUA 11. - 13.6. v Trenčíne sa uskutoční seminár Domové ČOV. 
AČE SR vyu�ije túto akciu na svoju reprezentáciu (AČE SR sa stala jedným z odborných 
garantov výstavy a túto pozíciu bude potrebné udr�ať). Organizačne aj programovo bude 
zabezpečovať Ing. Bodík. 

 
- Návrh projektu GWP (zodp. Ing. Bodík): vzhľadom na doteraj�ie skúsenosti s 
projektami GWP, dobrú spoluprácu a záujem zo strany GWP pokračovať v týchto 
aktivitách AČE SR podalo �iadosť o nový projekt na rok 2002 (zahrnuté by mali byť do 
neho organizácia konferencie Odpadové vody a semináru na AQUA Trenčín, spracovanie 
vlastnej www stránky spolu s GWP, realizácia www stránky informujúcej komplexne o 
problematike vodného hospodárstva v SR a zahraničí, príspevok na vydávanie 
Vodohospodárskeho spravodajcu). 

 
- Návrh projektu United Nations Development Programme: AČE SR ako partner pre 
Academia Istropolitana Nova by zabezpečilo vybrané časti odborného programu 
vzdelávacích seminárov pre miestnu a regionálnu samosprávu o Public Private Partnership 
vo vodnom hospodárstve (zodp.: Ing. Sztruhár) 

 
- Výbor predlo�il VZ na posúdenie a schválenie Dohody o spolupráci s kooperujúcimi, 
resp. potenciálne kooperujúcimi organizáciami MaSzeSz a ZEOGWS (madÿarská a 
poľská asociácia), Asociáciou priemyselnej ekológie ASPEK a ZZVH. VZ predlo�ené 
dohody  jednohlasne schválilo a splnomocnilo výbor ich pri vhodnej príle�itosti 
slávnostne podpísať. 

 
VZ vzalo na vedomie a jednohlasne schválilo pripravované akcie na r. 2002. 
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8. Ďaľ�ie informácie z VZ: 
 

- Začiatkom roka budú členom AČE SR vydané nové certifikáty o členstve v AČE SR na 
roky 2002 � 2003 (zodp. Ing. Rajczyková) 

 
- Bude aktualizovaná databáza členov AČE SR (zodp. Ing. Rajczyková) - prípadné zmeny 
obratom za�lite na adresu sekretariátu, preto�e okrem iného sa bude aktualizovať databáza 
pre distribúciu časopisov. Takisto �iadame, aby členovia bezodkladne avizovali problémy 
v tejto distribúcii.   

 
- Budúcoročné Valné zhroma�denie (koncom roku 2002) bude volebné, preto je potrebné 
u� teraz premyslieť výber vhodných kandidátov do výboru AČE SR. Návrhy z členskej 
základne budú určite vítané a je potrebné ich zasielať na sekretariát.  

 
9. Diskusia: 
 

- VZ jednohlasne odsúhlasilo odmenu Ing. Bodíkovi vo vý�ke 10 000,- Sk za 
zabezpečenie hospodárenia akcií a projektov AČE SR v roku 2001 (počet akcií a najmä 
ich rozsah sa výrazne zvý�il, najmä zahraničné projekty vy�adujú značné kvantum práce). 

 
- V rámci diskusie vystúpil Ing. Hutňan s príspevkom, ku ktorému ho zaviazal výbor a 
ktorý vzhľadom k jeho dôle�itosti (a nízkej účasti na VZ) uvádzame v zápise v plnom 
znení, aby sa s ním mali mo�nosť oboznámiť v�etci členovia AČE SR. Vítané budú  
podnetné a kon�truktívne návrhy a pripomienky z členskej základne (je ich mo�né 
zasielať členom výboru alebo priamo Ing. Hutňanovi do konca marca 2002). Pred jeho 
čítaním si treba uvedomiť, �e rozsah hospodárskej spolupráce AČE SR sa značne roz�íril 
a ukazuje sa ako potrebné zadefinovať určité pravidlá, aby nevznikali "zbytočné" 
problémy. Najbli��ie VZ by tento text zozáväznilo. 

 
�Zásady hospodárskej spolupráce AČE SR� 

AČE SR (ďalej len AČE) vykonáva hospodársku spoluprácu v súlade s cieľmi činnosti AČE, 
ktoré sú vyjadrené v Článku 2 jej stanov. 
AČE vykonáva hospodársku spoluprácu: 
- na základe aktivity samotnej AČE 
- na základe objednávky zo strany fyzických osôb, právnických osôb, súkromných firiem, 

orgánov �tátnej správy a samosprávy a pod. O túto spoluprácu je AČE po�iadaná priamo, 
kontaktom na orgány AČE (spravidla výbor) alebo nepriamo, kontaktom cez niektorého 
člena AČE. 

AČE nevykonáva hospodársku spoluprácu účasťou v súťa�iach, tendroch či konkurzoch sama 
ani cez sprostredkovateľa. 
Zosobnenie vykonania prác: 
- ak je kontakt na hospodársku spoluprácu uskutočnený cez člena AČE, má tento právo 

vykonať prácu osobne, resp. vybrať si spolupracovníkov z radov AČE, alebo po�iadať o to 
výbor 

- ak bol kontakt na hospodársku spoluprácu uskutočnený priamo cez orgány AČE, 
rozhodne o vykonávajúcich osobách výbor AČE. Toto rozhodnutie musí byť transparentné 
(uvedené v najbli��om zápise zo zasadania výboru), na po�iadanie člena AČE výborom 
zdôvodnené.  
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Zoznam prác uskutočnených v rámci hospodárskej spolupráce spolu so zoznamom ich 
rie�iteľov je súčasťou správy výboru o činnosti v uplynulom období na Valnom zhroma�dení 
AČE. 
AČE SR vypracováva na jednu akciu spravidla jeden posudok. Za to, aby na jednu akciu 
nebolo vypracovaných viacero posudkov zodpovedá Výbor AČE. V prípade, �e 
s vypracovaným posudkom nesúhlasí objednávateľ, resp. je tento posudok napadnutý z inej 
strany (členom, resp. nečlenom AČE), vytvorí výbor AČE trojčlennú komisiu, ktorá sa vyjadrí 
k predmetnému napadnutiu. 
Za odbornú úroveň prác vykonaných v rámci hospodárskej spolupráce zodpovedá AČE. 
V�etky práce, vypracované v rámci hospodárskej spolupráce sú archivované v archíve AČE. 
K tomuto účelu poskytne jeden exemplár práce rie�iteľ sekretárovi AČE. 
Účtovanie, fakturovanie a vyplácanie finančných prostriedkov za hospodársku spoluprácu sa 
uskutočnuje podľa Čláknu 4, odseku 2, organizačného poriadku AČE.� 

 
- Záujemcovia o publikáciu �Historie kanalizací a vodovodů� (Ing. Klicpera a kol.)  mô�u 
nahlásiť svoj záujem na sekretariáte AČE SR  

 
- Vzhľadom na čoraz častej�iu potrebu rie�enia problémov vodného hospodárstva v 
priemysle sa ukazuje potreba zriadiť odbornú skupinu pre čistenie odpadových vôd 
v priemysle. Ing. Hlavačka bol poverený začať práce na zriadení tejto skupiny, 
vypracovaní jej �tatútu a príprave spolupráce s obdobnou skupinou v AČE ČR. 

 
- Ing. Samarjay sa vyjadril k potrebe vydávania smerníc a odporučení AČE SR. Napr. 
v problematike kanalizačných objektov a systémov evidujeme nedostatok odborných 
textov, ktoré by doplňovali prípadnú absenciu technických noriem. Forma vydávania 
takýchto smerníc a odporúčaní musí byť adekvátna pomerom v SR, ale určitý vzor je 
mo�né nájsť v dokumentoch ATV-DVWK (Regelwerk A 400, 5.vydanie) a AČE ČR 
(ACE CR/A-400). Zásady vydávania smerníc a doporučení AČE by mali byť jednotné a 
mala by ich spracovať odborná skupina. Záujemcovia o prípravu týchto zásad sa mô�u 
kontaktovať s Ing. Samarjayom. 
 
- Predseda AČE SR Doc. Drtil vyslovil na záver poďakovanie za spoluprácu a korektné 
vzťahy v roku 2001 a za�elal úspe�ný rok 2002.  
Zároveň sa ale pozastavil nad účasťou členskej základne na VZ. Napriek nevídanej 
snehovej kalamite v deň konania VZ a napriek viacerým ospravedlneniam (ktoré svojim 
spôsobom vyjadrujú záujem o veci verejné) bol počet účastníkov na VZ veľmi nízky. Ak 
má činnosť Asociácie re�pektovať po�iadavky členskej základne, ak má byť jej práca 
efektívna navonok aj dovnútra, ak sa majú priná�ať nové podnety, je nevyhnutné 
udr�iavať vzájomný a otvorený kontakt. Niet lep�ej príle�itosti ako nav�tíviť VZ a 
povedať tam, pred v�etkými, čo pova�ujeme za dobré a čo za zlé. V neposlednom rade, 
účasťou na VZ sa udr�ujú nielen profesné, ale aj osobné kontakty. "Spolkový �ivot" vo 
funkčnej organizácii vy�adujú jedno aj druhé.  

 
Zapísala: 
Ing. Elena Rajczyková, CSc. 
Overil: 
Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc.  
 
 
 


