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Zápisy z valných zhroma�dení AČE SR v roku 2002 
 
 
 

Zápis z Valného zhrama�denia AČE SR konaného dňa 28.11.2002 
Miesto konania: SOREA Bratislava 

Zúčastnení podľa prezenčnej listiny: 38 účastníkov - členov AČE SR 
 
VZ viedol Doc. Námer, podpredseda a zastupujúci predseda AČE SR. Po uvítaní prítomných 
sa Valné zhroma�denie riadilo navrhnutým programom:  

1. Schválenie programu  

2. Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2002 (Doc. Námer) 

3. Informácia o členskej základni AČE SR, schválenie nových členov (Ing. Rajczyková) 

4. Správa o hospodárení AČE SR (Ing. Bodík) 

5. Správa revíznej komisie AČE SR (Ing. Hutňan) 

6. Návrh vý�ky členského pre rok 2003 (Ing. Bodík) 

7. Plán aktivít na rok 2003 (Ing. Námer) 

8. Diskusia Voľby do Výboru AČE SR a do Revíznej Komisie 

9. Vyhlásenie výsledkov volieb 

 
1. Navrhnutý program bol jednohlasne odsúhlasený. Vzhľadom na nízky počet členov 

prítomných na začiatku rokovania nadobudlo VZ schopnosť uzná�ania sa, v súlade so 
stanovami AČE SR, po 1 hodine od zahájenia.  

 
2. Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2002 � do termínu konania VZ (predniesol Doc. 

Námer): 
 

- Zasadnutia výborov sa v roku 2002 konali 4-krát: 5.3.2002 (rozlúčka s predsedom Doc. 
Drtilom v súvislosti s jeho odchodom na dlhodobú pracovnú cestu, zastupujúcim 
predsedom sa stal počas jeho neprítomnosti podpredseda AČE SR Doc. Námer), 
17.4.2002, 9.10.2002, 18.11.2002. Zápisy zo zasadnutí výboru boli priebe�ne rozosielané 
členom AČE SR. 

 
- Nasledovala informácia o odborných aktivitách, ktoré sa konali v roku 2001:  
 
Konferencia AČE SR s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2002, Tatranské Zruby, 3 
� 5. 4. 2002 
Túto bienálnu konferenciu organizovala Asociácia čistiarenských expertov SR 
v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Global Water Partnership, Katedrou 
�ivotného prostredia FCHPT STU, Výskumným ústavom vodného hospodárstva a 
Katedrou zdravotného in�inierstva SvF STU v Bratislave. Konferencie sa zúčastnilo 210 
odborníkov zaoberajúcich sa predov�etkým problematikou mana�mentu kvality vody 
v povodí, odvádzania a čistenia odpadových vôd. V rámci predná�kových blokov, 
tematicky zameraných na koncepčné a legislatívne problémy, odkanalizovanie a 
mana�ment kvality vody v povodí, komunálne ČOV, kalové hospodárstvo a hodnotenie 
kvality kalov a priemyselné ČOV vystúpilo 30 predná�ajúcich z MP SR, M�P SR, 
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vysokých �kôl, vedeckovýskumných pracovísk, vodární a kanalizácií a súkromných 
firiem. Súčasťou 1. dňa konferencie bolo aj diskusné fórum zamerané na aktuálne 
legislatívne problémy vodného hospodárstva a v rámci spoločenského večera boli 
slávnostne podpísané dohody medzi maďarskou partnerskou asociáciou MaSeZ, ASPEK-
om a AČE SR Súčasťou konferencie bola aj prezentácia firiem v priestoroch jej konania. 
Konferencia �ODPADOVÉ VODY 2002� splnila očakávania organizátorov a na základe 
odozvy je mo�né vykonať záver, �e aj účastníkov, a tradične sa stáva najúspe�nej�ou 
aktivitou AČE SR. 

 
Rakúsko slovenské sympózium ��ivotné prostredie bez hraníc � odpadová voda 
a odpadové hospodárstvo�, 23 � 24.5. 2002, Bratislava 
Na tomto sympóziu aktívnou účasťou prezentovali AČE SR : Doc.Hyánek a Ing.Bodík 
Bol prednesený príspevok - Bodík I.: Súčasný stav v odkanalizovaní a čistení odpadových 
vôd na Slovensku.  

 
Odborný seminár v rámci veľtrhu AQUA 2002, TMM Trenčín, Domové ČOV, 13.6.2002 
AČE SR aj v tomto roku v spolupráci s GWP a katedrou environmentálneho 
in�inierstva FCHPT STU Bratislava organizovala sprievodnú odbornú akciu 
venovanú problematike malých a domových ČOV. Bol vydaný zborník, akcie sa 
zúčastnilo asi 120 ľudí, opätovne bol zaznamenaný veľký a pozitívny ohlas. 

 
Odborná predná�ka na SvF STU Bratislava dňa 25.10.2002 �Integrované modelovanie 
v oblasti stokovania a čistenia odpadových vôd� Manfred Schuetze z Institut fűr 
Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg, Steinfeldstr. 3, D-39179 Barleben, 
Germany 

 
Global Water Partnership � hlavný sponzor AČE SR 
AČE SR po�iadalo oficiálne o členstvo GWP a stalo sa členom Národného GWP Water 
Clubu : členmi ktorého sú v súčasnosti - AI Nova, SHMÚ, AČE SR a Senior klub 
hydrológov pri SHMÚ. V roku 2002 Water Club disponoval na organizáciu akcií 20 000 
USD, pričom AČE SR najmä administratívne mana�ovalo celý projektový zámer 
Národného GWP Water Clubu. Z tohto fondu boli kofinancované nasledovné aktivity : 

- Konferencia AČE SR: Odpadové vody 2002, Tatranské Zruby, apríl 2002 (AČE 
SR) 

- Workshop: Potreba informovanosti o chemických látkach vo vodnom prostredí, 
Pie�ťany, máj 2002 

- Seminár: Domové čistiarne odpadových vôd, AQUA Trenčín, jún 2002 (AČE SR) 
- Workshop: Informovanosť verejnosti o dostupnosti informácii o kvantite a kvalite 

vody, Oravská priehrada, september 2002 
- Workshop: Tvorba verejno-súkromných partnerstiev v oblasti poskytovania 

vodohospodárskych slu�ieb, Sv. Jur, november 2002 
- Príspevok na podporu časopisu Vodohospodársky spravodajca (AČE SR) 
- Príspevok na vytvorenie web stránky www.slovakwater.sk (AČE SR) 
- Medzinárodná konferencia: East meets West 

 
GWP a TOOLBOX 
V rámci GWP-aktivít AČE SR participuje na tzv. �TOOLBOX�, ktorý pre strednú 
a východnú Európu koordinujú členovia AČE SR : Ing. D. Thalmeinerová a Doc. 
J.Námer. 

 

http://www.slovakwater.sk/
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GWP a SLOVAKWATER 
AČE SR je odborným garantom 1.slovenského portálu o vode : www.slovakwater.sk . 
Portál je tesne pred oficiálnym spustením. Jedná sa o dynamický informačný portál na 
princípe budovania databázy aj zásluhou registrovaných u�ívateľov - zasielaním 
príspevkov, komentárov, pripomienok. V rámci neho je mo�né napr. aj vytvorenie 
vlastnej súkromnej databázy (podmno�ina databázy portálu), je mo�né realizovať 
diskusné fórum ku ka�dému príspevku. Plánuje sa vybudovanie e-mailovej notifikácie. 

 
WEB AČE SR 
Web AČE SR stránka bude do konca roka taktie� prebudovaná tie� na novú dynamickú 
web-stránku, ktorá bude na samostatnej doméne www.acesr.sk. Bude poskytovať podobné 
slu�by ako www.slovakwater.sk. Prístup k niektorým informáciám bude len na heslo, 
ktoré obdr�í ka�dý platiaci člen AČE SR, po zaniknutí členstva bude zru�ené aj pridelené 
heslo. 

 
Spolupráca s M�P SR : 
AČE SR formou kreovania ad hoc skupín vypracovalo resp. vytvorilo podklady pre 
vypracovanie nasledovných dokumentov : 
- Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd 
491/2002 (práce ukončené v roku 2001) � Doc. Drtil 
- Podkladová správa týkajúca sa prevádzkových a investičných nákladov ČOV a výberu 
spoplatňovaných ukazovateľov pre nový zákon o poplatkoch (práce ukončené na rozhraní 
roku 2001/2002) � Ing. Kucman 
- Nariadenie vlády o vypú�ťaní zrá�kových vôd (KZI SvF STU) � Ing. Sokáč (koniec roku 
2001) 
- Metodický pokyn pre NV 491/2002 � október 2002 - Ing. Rajczyková 
- Stanovisko AČE SR k častiam vypracovaného materiálu: �Návrh nariadenia vlády SR 
z roku 2002, ktorým sa ustanovujú poplatky za odber podzemnej vody a za vypú�ťanie 
odpadových vôd do povrchových vôd alebo podzemných vôd�, november 2002 � ad hoc 
skupina vedená Ing. Kucmanom 

 
Domáca a medzinárodná spolupráca s asociáciami a zväzmi obdobného profesného 
zamerania: 
- AČE SR delegovalo Ing. K. Kucmana  ako svojho zástupcu na zasadnutí EWA na 
IFATe 2002, kde bola oficiálne prejednaná prihlá�ka na�ej asociácie do EWA 
- AČE SR bolo prijaté do EWA a po dohode so ZZVH sa stalo reprezentantom SR v 
EWA. Zástupcom EWA pre SR sa stal Doc Derco, ktorý zabezpečí aj distribúciu 
informácií z EWA členom AČE SR, ale nielen im. 
- Na konferencii OV 2002 v Tatranských Zruboch boli slávnostne podpísané nasledovné 
dohody o spolupráci : 

- Dohoda o spolupráci s MaSeZ, MLR 
- Dohoda o spolupráci medzi AČE a ZZVH 
- Dohoda o spolupráci medzi AČE SR a ASPEKom 

- Dňa 18.9.2002 Ing. Rajczyková a Doc. Námer, ako zástupci výboru AČE SR vykonali 
na základe pozvania náv�tevu gen. riaditeľa ASPEK-u Ing. Jecha. Cieľom rokovania bola 
konkretizácia aktivít v rámci Dohody medzi AČE SR a ASPEKom. 
- Aj v roku 2001 sa zástupcovia AČE SR zúčastňovali výborov AČE ČR (Doc. Drtil, Ing. 
Bodík) 

http://www.slovakwater.sk/
http://www.acesr.sk/
http://www.slovakwater.sk/
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- Na základe pozvania MaSeZ - účasť zástupcov AČE SR na konferencii o odpadových 
vodách v Budape�ti (Ing. Buday M., Ing. Buday J.), náklady boli čiastočne hradené 
 MaSeZ. 
- Bol vypracovaný spoločný odborný posudok s AČE ČR (Ing.Kos, HDP Praha) a ad hoc 
skupiny AČE SR vedenej Ing. Belicom z VÚVH Bratislava : �Posudok na ponuku 
dodávky prevzdu�ňovacieho zariadenia pre ČOV Prievidza vypracovanú firmou PROX 
T.E.C. s.r.o. Trenčín� 
 
Hospodárska činnosť AČE SR 
Doc. Námer - expertný posudok pre Koneko 
Doc. Derco � expertné práce pre SCP Ru�omberok 
Ing. Mikulá� - expertné práce pre Alfa Laval 
Ing. Rajczyková a kol. - Metodický pokyn k NV 491/2002 

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

Rajczyková, sekretár AČE) 
 
V roku 2002 bol počet  členov nasledovný:  
- individuálni členovia (riadni a pridru�ení) - 72 
- korporatívni členovia - 4 
 
K termínu konania VZ:  
- po�iadali o zru�enie členstva   - Ing. Pir�el (z dôvodu odchodu do dôchodku) 

- Ing. Murárová  (zmena profesného zamerania)  
 
- podali prihlá�ky a prejavili záujem o členstvo v AČE SR:  
spĺňajúci podmienky stanovené pre individuálnych riadnych členov  
RNDr. Vojtech Karel � Bratislava 
Ing. Du�an Vančo, CSc. � Hydrotech a.s. Vinosady 
Ing. Jozef Horečný � SeVaK PR �ilina 
Ing. Fedor Rippa � Bratislava 
Ing. Juraj Vavro � Liptovský Mikulá� 
- spĺňajúci podmienky stanovené pre individuálnych pridru�ených členov 
Ing. Jozef Árendárik � Stredosl. Vodárenská spoločnosť Banská �tiavnica  
RNDr. Juraj Zvarík � Bios Ko�ice 
Milan I�ák � ZsVaK OZ �aľa  
- pre korporatívnych členov: 
HYDROTECH a.s. � zastúpený Ing. Du�anom Vančom, CSc. 

 
Výbor predlo�il VZ na odsúhlasenie horeuvedené zmeny v členskej základni.  
VZ nesúhlasilo 75% väč�inou prítomných členov na VZ prijatie za člena AČE � RNDr. 
Zvaríka, CSc. Ostatné prihlá�ky predlo�ené výborom AČE SR boli  schválené VZ a za 
členov AČE boli prijatí:   
- Ing. Jozef Árendárik a Milan I�ák  � ako pridru�ení členovia 
- RNDr Vojtech Karel, Ing. Du�an Vančo, CSc., Ing. Jozef Horečný, Ing. Fedor Rippa, 
Ing. Juraj Vavro  - ako riadni členovia  AČE SR 
- HYDROTECH a.s. � zastúpený Ing. Du�anom Vančom, CSc. - bol prijatý za 
korporatívneho člena AČE SR. 
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Aktuálny stav členskej základne je k dňu konania 5. Valného zhroma�denia, resp. 
začiatku roku 2003 nasledovný: 
77 individuálnych členov (riadnych, pridru�ených a �tudentov) a 5 korporatívni členovia. 

 
VZ vzalo na vedomie a akceptuje �iadosť Ing. Pir�ela a Ing. Murárovej o zru�enie 
členstva v AČE SR.  

 
4. VZ bola predlo�ená správa o hospodárení AČE SR (predlo�il a predniesol Ing. Igor 
Bodík, CSc., hospodár AČE SR). Správa o hospodárení bola schválená valným 
zhroma�dením bez pripomienok.  
 
5. Správa Revíznej komisie RK (predlo�il a predniesol Ing Hutňan, predseda RK AČE 
SR) 
 

Správa revíznej komisie AČE SR za obdobie od posledného Valného zhroma�denia, 
konaného dňa 6.12.2001 

Revízna komisia sa stretla za hodnotené obdobie dvakrát. Dňa 5.3.2002, v rámci 
spoločného zasadania výboru AČE SR a RK, ktoré sa okrem iného týkalo finančného 
zabezpečenia konferencie �Odpadové vody 2002� a financovania ďal�ích aktivít AČE 
(príspevok na edičnú činnosť Vodohospodárskeho spravodajcu, aktivity v rámci 
spolupráce s GWP...). Druhé stretnutie sa uskutočnilo 18.11. 2002, kedy bola uskutočnená 
kontrola hospodárenia AČE SR za obdobie od 1.12. 2001 do 30.10. 2002, to znamená za 
obdobie od posledného VZ.  
Zo správy o hospodárení AČE SR za obdobie od posledného Valného zhroma�denia je  
zrejmé, �e najväč�ie príjmy boli z GWP, konferencie �Odpadové vody 2002� a zo 
spolupráce s M�P SR. Súhrnný stav účtovníctva bol súčasťou správy o hospodárení AČE 
SR, na po�iadanie je mo�né nahliadnuť aj to záznamov účtovnej knihy, ktoré sú 
k dispozícii na tomto VZ. Revízna komisia kon�tatuje, �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 SR a pri kontrole 
hospodárenia neboli zistené �iadne nedostatky. 
Revízna komisia rovnako skontrolovala zápisy z posledného VZ (zo dňa 6.12.2001) a zo 
zasadaní Výboru AČE SR (dňa 5.3.2002, dňa 17.4.2002 a dňa 9.10.2002). Neboli zistené 
�iadne nedostatky v plnení prijatých uznesení. V�etky uznesenia VZ a Výboru AČE boli 
splnené, resp. sa plnia podľa schválených termínov. Na základe pre�tudovania zápisov 
z VZ a zo zasadaní  Výboru AČE SR revízna komisia kon�tatuje, �e zápis uznesení 
mnohokrát nie je jednoznačný a niekedy nie je zrejmé, či sa jedná o uznesenie, 
odporúčanie a pod. RK preto odporúča výboru aby ka�dé uznesenie v zápise bolo uvedené 
slovom �Uznesenie� spolu s jeho znením, termínom plnenia a zodpovednou osobou. 
Záverom RK kon�tatuje, �e za hodnotené obdobie sa nevyskytli �iadne skutočnosti ani 
podania členskej základne, na základe ktorých by bolo potrebné konanie revíznej komisie 
v zmysle stanov AČE SR. 
Revízna komisia osvedčuje činnosť výboru za obdobie od posledného VZ. 
 
Správu revíznej komisie VZ jednohlasne schválilo. 

 
6. VZ AČE SR prerokovalo vý�ku členských príspevkov a na základe súčasnej 
a predpokladanej ekonomickej situácie v AČE SR bolo navrhnuté a jednohlasne 
odsúhlasené, �e sa nebude pre rok 2003 jeho vý�ka meniť. Podľa formy členstva je vý�ka 
príspevkov pre rok 2003 nasledovná : 
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pre individuálnych členov: 800,- Sk  
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 členských príspevkov sú v podstate identické ako v predchádzajúcom 
roku: 
Termín platby: do 1. marca 2003 
- 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 je 
platba vykonaná � uviesť v�etky mená pri hromadnej platbe- za viacerých členov).  
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 (presne podľa 
platného Osvedčenia o členstve v AČE SR) 
- pre firmy - korporatívnym členom � AČE SR za�le faktúru na 10000.- Sk (zodp. Ing. Bodík) 

 
7. Plánované aktivity na rok 2002 (predniesol Doc.Námer): 
 
- Spracovanie sumarizácie doteraj�ích aktivít AČE SR ako podklad pre vytvorenie 
referenčnej listiny AČE SR (Doc. Drtil + v�etci členovia AČE SR - podklady) 

 
- www.slovakwater.sk  (Doc. Námer + Ing. Bodík) + ostatní členovia novej odbornej 
skupiny �Vyu�itie internetu v čistení odpadových vôd a v stokovaní, 

 
- www.ace.sk stránka (Doc. Námer + Ing. Bodík) + ostatní členovia novej odbornej 
skupiny �Vyu�itie internetu v čistení odpadových vôd a v stokovaní, 

 
- Kaly a odpady 2003 ( Ing. Hutňan + Doc. Námer + Ing. Mikulá�) 

 
- Organizačne a odborne zabezpečiť seminár �Nové legislatívne nástroje SR vo vzťahu 
k rámcovej smernici o vodách�, AQUA TMM Trenčín, 10 - 13.6.2003 (Ing. Bodík) 

 
- Spolupracovať na odbornom zabezpečení konferencie �Rekon�trukcie stokových sietí 
a čistiarní odpadových vôd� (Ing. Belica + Ing. Dian) 

 
- Zabezpečiť rokovanie s NK IWA o spolupráci s EWA, ktorej reprezentantom za SR je 
AČE SR (Doc. Derco) 

 
- Odborné skupiny a návrh pravidiel AČE pre vydávanie smerníc a doporučení (Ing.. 
Samarjay) 

 
- Získanie ďaľ�ích grantov pre AČE SR (Doc. Námer, Ing. Bodík, Ing. Thalmeinerová) 

 
- Podľa záujmu zabezpečiť �kolenia a odborné semináre pre M�P SR, �tátnu správu 
a ASPEK (Ing. Rajczyková, Doc. Námer, Ing. Sokáč,  Ing. Hutňan, Ing. �umná) 

 
- Pripraviť ponuku pre odborné �kolenia pre autorizovaných stavebných in�inierov 
z oblasti stokovania a čistenia odpadových vôd (Doc. Rusnák + Ing. Samarjay) 

 

http://www.slovakwater.sk/
http://www.ace.sk/
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- Pripraviť podklady a preveriť projektový zámer zorganizovania odbornej akcie 
zaoberajúcej sa problematikou povodní vo vzťahu k urbanizovaným územiam. (Doc. 
Hyánek, Ing. Sokáč, Ing. Belica) 

 
VZ vzalo na vedomie a jednohlasne schválilo zámery � návrh činnosti AČE SR na r. 
2003. 

 
8. Voľby do orgánov AČE SR: 
Voľby boli vykonané v súlade s volebným poriadkom AČE SR. Pre zisťovanie výsledku 
volieb výbor ustanovil za skrutátorov : Ing. Martina Čárskeho a Ing. Vladimíra Hlavačku. 
Voľby sa vykonávali kore�pondenčným spôsobom (členovia neprítomní na VZ) a priamou 
voľbou na valnom zhroma�dení. Celkom bolo odovzdaných 60 volebných lístkov, z toho 
60 platných.  
 
Na trojročné volebné obdobie 2003 � 2005 boli zvolení: 

- do výboru AČE SR 
Ing. Igor Bodík, CSc.,  Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc., Ing. Elena Rajczyková, CSc., 
Doc. Ing. Juraj Námer, CSc., Doc. Ing. Ľubomír Hyánek , CSc., Ing. Ľubomír Krcho, 
Doc. Ing. Ján Derco, CSc. 

- do revíznej komisie AČE SR  
Ing. Miroslav Hutňan, CSc., Ing. Milo� Dian, Ing. Karol Kucman, CSc. 

 
9. Ďal�ie informácie z VZ: 
- Začiatkom roka budú novým členom AČE SR vydané certifikáty o členstve v AČE SR 
na rok 2003 (zodp. Ing. Rajczyková) 
- Bude aktualizovaná databáza členov AČE SR (zodp. Ing. Rajczyková)  
 
10. Diskusia: 
- Ing. Čársky -  vzhľadom na vysokú aktuálnosť potreby organizovania odborných 
technických �kolení pre pracovníkov �tátnej vodnej správy, firma ČOVSPOL ponúka 
pomoc pre finančné zabezpečenie týchto akcií  K tomuto návrhu sa pripojila aj firma 
EKOPROGRES � zastúpená na VZ Ing. Mičom 

- Ing. Čársky navrhol odmenu členom výboru za vykonávanú činnosť. Členovia výboru 
ďakujú za ocenenie ich práce, ale tento návrh nie je mo�né realizovať, nakoľko činnosť 
v orgánoch AČE je podľa stanov čestnou a nehonorovanou funkciou. 

-  Ing. Talmeinerová � predniesla informáciu o činnosti GWP, zameranú na vyčerpateľnosť 
finančných zdrojov tejto organizácie. 

 
Zapísala: 
Ing. Elena Rajczyková, CSc. 
Overil: 
Doc. Ing. Juraj Námer, CSc. 
 
 


