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Zápis z 11. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 29.1.2009 v Piešťanoch 
 
Valné zhromaždenie viedli M.Drtil, predseda AČE SR a I.Bodík, hospodár AČE SR. 
Prítomní členovia AČE SR: 52; podľa prezenčnej listiny uloženej v archíve AČE SR 
Ospravedlnení: 20; Kovaľ, Kratochvíl, Kuffa, Horňák, Riganová, Kuderavý, Dančová, Lesanský, Rau, 
Hyánek, Cengeľ, Bursa, Hyánek, Hayden, Sámešová, Žalman, Mikloš, Žarnovský, Petheová, Gašperíková. 
Na úvod privítal predseda AČE SR účastníkov a hostí VZ: Ing. P. Jecha – predsedu ASPEK, Ing. A.Nagya – 
vedúceho kancelárie AVS, Ing. Mahríkovú – zástupkyňu NK IWA. 
Seminára a exkurzie sa zúčastnilo: 60 účastníkov 
 
VZ sa stalo uznášania schopným v zmysle Stanov AČE SR – 1 hodinu po zahájení. 
 
1. VZ prebiehalo podľa nasledovného programu: 

1. Schválenie programu  
2. Kontrola uznesení 10.VZ a výborov 2008 a informácia o  aktivitách AČE v roku 2008 
3. Členská základňa AČE, noví členovia  
4. Správa o hospodárení AČE v roku 2008 + finančný plán 2009 
5. Správa revíznej komisie AČE   
6. Schválenie výšky členského 
7. Plán aktivít na rok 2009  
8. Voľby výboru a revíznej komisie na roky 2009 - 2011 
9. Diskusia a rôzne 

Od 12,00 nasledoval odborný seminár o aktivitách korporatívneho člena AČE Čovdesign s.r.o. Bratislava 
(predniesol riaditeľ Ing. Chabal). Na seminár nadväzovala exkurzia na referenčnú ČOV  s odstraňovaním 
nutrientov Piešťany (túto ČOV projekčne zabezpečila f-a Čovdesign). Informáciu o nábehu a prvom roku 
prevádzky tejto ČOV predniesol člen AČE Ing. Rybár. Organizáciu exkurzie zabezpečila členka AČE Ing. 
Antalová. Všetkým menovaným AČE SR ďakuje; bola to dobrá a poučná akcia. 
 
2. Kontrola uznesenia 10.VZ, výborov konaných v roku 2008 a prehľad aktivít  v roku 2008 
 
2.1. Zmeny v stanovách v zmysle záverov 10. Valného zhromaždenia boli zaevidované na Ministerstve 
vnútra. Nová adresa sídla AČE SR je: Radlinského 9, 812 37 Bratislava (adresa pre korešpondenciu zostáva 
P.O.Box 140, 820 05 Bratislava 25 
 
2.2. Odborné akcie v zmysle záverov z Valného zhromaždenia 2007: 

- konferencia AČE SR a AČE ČR Kaly a odpady bola v termíne 12-13.3.2008 v Bratislave  (pod vedením 
M.Hutňana). Akcie sa zúčastnilo 150 účastníkov. Na konferenciu nadväzovala exkurzia na bioplynovú 
stanicu na komunálny odpad z mesta Viedeň (zorganizované spolu s rakúskou asociáciou İWAV)  
- bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2008 bola 15-17.10.2008 v hoteli Patria na Štrbskom 
Plese (310 účastníkov; pod vedením M.Drtila). Súčasťou akcie boli aj sekcie mladých výskumníkov a 
prevádzkovateľov Fórum 33  
- odborný seminár v rámci výstavy AQUA Trenčín Regulácia procesov mestských ČOV sa uskutočnil 
24.9.2008 (pod vedením I.Bodíka). Seminár bol usporiadaný v spolupráci s korporatívnym členom AČE 
SR Hach Lange (120 účastníkov) 
- exkurzia na veľtrh IFAT sa uskutočnila 5.-7.2008. Zúčastnilo sa 44 členov AČE SR (hradené z AČE). 
V rámcie akcie sa uskutočnil aj seminár a exkurzia na ČOV Klatovy, ktorú zorganizoval korporatívny 
člen KH Kinetic Klatovy. (Pozn. vstupenky na IFAT poskytla pre členov AČE EWA) 
 
- prezentácie členov AČE SR na odborných akciách poriadaných AČE ČR: príspevky na tradičnom 
seminári „Nové metody a postupy při provozování ČOV“ Moravská Třebová IV/08   
- www stránky (www.acesr.sk) a propagačné materiály: priebežne aktualizované (zabezpečuje 
P.Pagáčová; petra.pagacova@stuba.sk) 
 



 2 

2.3. Ďalšie odborné akcie: 
- odborný seminár Domové čistiarne odpadových vôd a požiadavky na zyšovanie ich kvality a certifikáciu 
sa uskutočnil v júni 2008 (pod vedením I.Bodíka). Seminár bol usporiadaný v spolupráci s ASIO Bytča a 
Aquatec VFL Dubnica n.Váhom (110 účastníkov) 
- seminár pre stredné školy v rámci AQUA Trenčín 23.9.2008 na tému Ochrana vôd v SR (prednášky pre 
Asociáciu vodárenských spoločností; zodp. M.Drtil) 

 
2.4. Nákupy v roku 2008:  

- fotoaparát, notebook, diktafóny zakúpené podľa plánu 
- nákup kníh do archívu: bola zakúpená kniha M.Henze, M.C.M. van Loosdrecht, G.A.Ekama, 
D.Brdjanovic: Biological Wastewater Treatment: Principes, Modelling and Design 2008 
- EWA venovala pre členov AČE aktualizovaný CD sumár  DWA (ATV) smerníc o čistení a odvádzaní 
odpadových vôd -  Standards English Version 2008 (bližšie info J. Derco: jan.derco@stuba.sk) 
- v najbližších dňoch bude zakúpená kniha G.Tchobonagolous a kol., Metcalff Eddy: Wastewater 
Engineering, Treatment, Reuse; 2002 
- OEI FChPT STU poskytne pre členov AČE SR na zapožičanie 19 kníh z odboru stokovania, čistenia 
a úpravy vôd (zoznam je v prílohe a na www.acesr.sk)  
Knihy sú k dispozícii členom podľa pravidiel výpožičného poriadku AČE SR. Zoznam všetkých 
publikácií aj s výpožičným poriadkom je v prílohe zápisu a zároveň je aktualizovaný na www.acesr.sk 
(pre zapožičanie a ďalšie informácie kontaktujte P. Pagáčovú – petra.pagacova@stuba.sk). 
 

2.5. Expertné práce v roku 2008:  
- Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV; pre Mondi SCP Ružomberok (zodpovedný riešiteľ  A. 
Kollárová)  
- Konzultačné práce týkajúce sa technologických a technických aspektov rozšírenia a rekonštrukcie ČOV 
Vrakuňa a ČOV Petržalka v rámci spracovávania projektu; pre BVS  Bratislava (odborná skupina - 
zodpovedný riešiteľ M. Drtil)  
- Návrh prevádzkových opatrení na priemyselnej ČOV; pre Milex Galanta (zodpovedný riešiteľ  M. 
Hutňan)  
- Nakladanie s odpadovými vodami z priemyselného podniku - konzultácie; pre Leaf Levice (zodpovedný 
riešiteľ M. Hutňan)  
- Čistenie resp. odvádzanie priemyselných odpadových vôd - možnostná štúdia na riešenie vypúšťania 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie; pre Hubert Sereď (zodpovedný riešiteľ M. Drtil)  
- Riešenie problematiky zápachu v stokovej sieti v Liptovskom Mikuláši; pre AD Consult Bratislava 
(zodpovedný riešiteľ M. Hutňan) 
- Posúdenie technologických alternatív rekonštrukcie MČOV Púchov; pre Považská vodárenská 
spoločnosť (zodpovedný riešiteľ M. Drtil) 
- Vyhodnotenie prevádzky ČOV Paralimni po rekonštrukcii na odstraňovanie N a P; pre ČOVSPOL 
Bratislava (zodpovedný riešiteľ M. Drtil) 
- Posúdenie technologických alternatív rekonštrukcie MČOV L. Mikuláš; pre Liptovská vodárenská 
spoločnosť (zodpovedný riešiteľ J. Derco) 
- Posúdenie technologických alternatív rekonštrukcie MČOV Hriňová; pre Miestny úrad Hriňová 
(zodpovedný riešiteľ M. Drtil) 

Zmluvy s AČE boli uzatvorené v celkovej sume 432 236 Sk. Riešitelia boli odmenení v zmysle stanov 
a organizačného poriadku AČE SR (príjem AČE z každej akcie minimálne 11 %). Informácia pre porovnanie; 
len ako konštatovanie:  expertné práce v 2004: 265000 Sk; 2005: 800000 Sk; 2006: 770000 Sk; 2007: 790000 
Sk. 
 
2.6. Zahraničná spolupráca s European Water Association a Global Water Partnership:  
Agendu a kontakty s EWA zabezpečuje J.Derco. Zrealizované bolo: 
- do knižnice AČE SR aktualizované CD s DWA smernicami 
- aktualizované boli informácie o vodnom hospodárstve v SR pre ročenku EWA Yearbook 2008  
- J.Derco sa zúčastnil zasadnutia Rady EWA v Mníchove, kde okrem iného bola odovzdaná Dunbar medaila 
členovi AČE ČR Prof.Wannerovi (na návrh AČE SR+ČR)   
- účasť na práci pracovnej skupiny EWA/ETSC – Climate Change - delegovaná O.Majerčáková z  SHMÚ 
(ako člen – korešpondent) 
- spolupráca pri vydávaní elektronického časopisu E-Water – vykonávanie recenzií 
- exkurzia na veľtrh IFAT Mníchov 2008 v dňoch 5. – 9.5.2008 
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- EWA odsúhlasila dotáciu 1000 EUR  na vybudovanie anglickej verzie www stránky AČE SR (dorieši nový 
výbor AČE) 
- priebežná agenda (obojstranný transfer informácií o nakladaní s odpadovými vodami a kalmi v SR). 
Agendu a kontakty s GWP zabezpečuje I.Bodík. GWP sa spolupodielala na organizácii a finančnej podpore 
konferencie Odpadové vody. 
11.VZ odporúča, aby AČE pokračovala v spolupráci a zostala národným členom v obidvoch asociáciách aj 
v roku 2009. Pozn.: podrobné informácie o činnosti EWA sa dajú získať cez www.acesr.sk. 
 
2.7. Rôzne: 
- bola udelená cena AČE SR za najlepšiu diplomovú prácu na FChPT STU z oodboru Ochrany vôd. Získal ju 
S.Sedláček (nový čen AČE SR) s témou čistenia odpadových vôd v aktivácii s membránovou filtráciou 
- výbor odsúhlasil novú zmluvu s Expo Center Trenčín. AČE SR bude aj naďalej jedným z odborných 
garantov veľtrhu AQUA Trenčín (I.Bodík) 
 
11.VZ vzalo na vedomie aktrivity v roku 2008.  
 
3 + 6. Členská základňa AČE SR + výška členského 
 
Výbor v roku 2008 schválil a 11.VZ jednohlasne potvrdilo týchto nových členov:  

- Ing. Samuel Cengeľ (individuálny pridružený), Ing. Stanislav Sedláček, Ing. Ivana Jonatová, Mgr. Nina 
Kolesárová, Ing. Michal Lazor (členovia študenti); Aquatec VFL s.r.o. Dubnica nad Váhom (korporatívny 
člen)  

11.VZ schválilo (pri 1 hlase proti) na návrh výboru AČE SR ukončenie členstva pre C.Durosiho, L. Mitaľovú, 
D.Štefánikovú a korpor.člena ZAPF Wassersysteme – všetci pre neplatenie členského a viaznúcu 
komunikáciu.  
Stav členskej základne po 11. VZ: počet individuálnych členov: 110; počet korporatívnych členov: 14; spolu: 
124. 
Aktualizovaná databáza je súčasťou zápisu z 11.VZ (na email petra.pagacova@stuba.sk adresujte aj 
naďalej Vaše zmeny). 
11.VZ vzhľadom na prechod na Euro jednohlasne schválilo nasledovné členské: individuálny člen 30 Euro; 
študentský člen 5 Euro; korporatívny člen 350 Euro; člen - dôchodca 0 Euro. 
Vzhľadom na avizované ukončenie práce vo výbore AČE SR 11.VZ vyslovilo vďaku doterajším členom 
výboru J.Námerovi (doterajší podpredseda), E.Rajczykovej (doterajší sekretár) a J.Šumnej. Obzvlášť treba 
vyzdvihnúť a poďakovať J.Námerovi a E.Rajczykovej, ktorí boli členmi výboru a funkcionármi od založenia 
asociácie. AČE SR ďakuje veľmi. 

 
4. Správa o hospodárení: 
Podrobnú informáciu podal 11.VZ hospodár AČE SR I.Bodík. Hlavný záver bol: finančný plán na rok 2008 
nebol narušený a stav na účtoch na konci roka 2008 bol oproti finančnému plánu schválenému 10. VZ vyšší: 

- stav na účtoch k 1.1.2009: 753 684.- Sk 
- k 1.1.2009 podľa finančného plánu z 10.VZ malo byť  545 000,- Sk 

11.VZ vzalo na vedomie hospodárenie AČE SR v roku 2008.  
11.VZ následne jednohlasne schválilo nasledovný finančný plán na rok 2009, z ktorého vyplynulo: 
plánovaný stav k 1.1.2010: ca. 19 385 Euro 
 
5. Správa Revíznej komisie 
Správu predniesol M. Hutňan – predseda revíznej komisie AČE SR. Revízna komisia nenašla žiadne 
pochybenia v činnosti výboru a hospodárení AČE SR. Správa je prílohou zápisu. 11. VZ vzalo správu na 
vedomie.  
 
7. Aktivity A ČE SR v roku 2009 
11.VZ jednohlasne schválilo nasledujúce aktivity pre rok 2009: 

- v rámci veľtrhu AQUA usporiada AČE odborný seminár s témou komplexného zhodnotenia membránovej 
filtrácie pri čistení a úprave vôd (I.Bodík) 
- v lete 2008 usporiada AČE odborný seminár o súčasných trendoch pri využívaní obnoviteľných zdrojov 
energie (I.Bodík, M.Hutňan) 
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- AČE bude spolurganizátor tradičnej konferencie bienálnej konferencie Rekonštrukcie stokových sietí a 
ČOV na jeseň 2009 (zodpovedný M.Dian) 
- 11.VZ odporúča pokračovať v spolupráci s novo vznikajúcou Českou asociací pro vodu v zmysle 
doterajších dohôd a zvyklostí (v roku 2009 vznikne z AČE ČR; bližšie na www.acesr.sk).  

 
8. Voľby výboru a revíznej komisie AČE SR 
Na 11. VZ prebehla voľba nového výboru a novej revíznej komisie s nasledovnými výsledkami: 
- počet vyplnených kandidačných listín: 54 (skrutátori J.Námer + M.Mikuláš; správa z volieb je v archíve 
AČE SR)    
- noví členovia výboru pre roky 2009-2011 boli zvolení: P.Belica (42 hlasov), M.Bilanin (28 hlasov), I.Bodík 
(52 hlasov), J.Derco (42), M.Dian (41 hlasov), M.Drtil (50 hlasov), K.Kucman (28 hlasov) 
- noví členovia revíznej komisie pre roky 2009-2011 boli zvolení: P.Ďuroška (49 hlasov), V.Hlavačka (51), 
M.Hutňan (52 hlasov). 
Funkcionárov výboru a revíznej komisie si zvolia podľa Stanov AČE obidva orgány.  
 
9. Závery z diskusie 
P.Jech (ASPEK) pozdravil 11.VZ, ocenil doterajšie kontakty a vyzval na ešte aktívnejšiu spoluprácu. 
Vysvetlil princíp pri udelovaní národnej ceny za životné prostredie (bližšie na www.aspek.sk). Ďalej navrhol: 
- možnú spoluprácu pri organizácii seminárov s odbornou skupinou ASPEK Energetika a pri odbornom 
zabezpečení konferencií Vodohospodárov v priemysle. 
A.Nagy (AVS) žiada využiť odborný potenciál AČE SR najmä pri pripomienkovaní legislatívy z oblasti 
ochrany vôd (AVS aj ASPEK majú prístup do portálu na pripomienkovanie novej legislatívy a AČE môže  / je 
žiadaná túto cestu využiť)  
I.Mahríková (NK IWA) pozdravila 11.VZ. Informovala o aktivitách NK IWA (najmä o konf. Voda v júni 
2009) a nvrhla umožniť prístup členom obidvoch asociácií k odbornej literatúre z obidvoch archívov (bude 
riešiť výbor ad hoc). 
Pozn.: podrobné informácie o činnosti spolupracujúcich organizácií sa dajú získať cez www.acesr.sk. 
Zhrnutie odporúčaní pre nový výbor AČE SR od účastníkov 11.VZ je nasledovné: 
- zvážiť poskytovanie databázy AČE a komunikácie cez intranet (M.Kollár) 
- informovať o diplomových a doktorandských prácach s tematikou ochrany vôd na www, zvážiť možnosti 
odberu Water Research a Water Sci.Technology pre členskú základňu AČE SR, informovať o aktivitách 
elektronicky (formou tzv. e-newsletter) resp. cez www, zvážiť udelovanie ceny Stavba roka  (J.Námer) 
- aktivizovať AČE SR aj na riešenie problémov koncepčných; stať sa partnerom aj na politické diskusie, kde 
je tiež potrebný odborný pohľad a názor – a práve ten veľmi často chýba  (M.Čársky) 
- zapojiť sa do normotvornej činnosti (v oblasti odpadových vôd a kalov je odborný potenciál AČE SR 
nezastupiteľný) – samozrejme na ťahu je najskôr Ústav technickej normalizácie (P.Neupauer) 
- udržiavať kontakty s MŽP SR; viaceré legislatívne predpisy z oblasti vôd sa budú predkladať / novelizovať 
(Plány manažmentu povodí, Zákon o vodách, Zákon o vod.a kanalizáciách) (v minulosti z osvedčenej 
spolupráce MŽP SR – AČE SR vzniklo viacero legislatívnych predpisov) (P.Belica, M.Dian) 
- pre výbor AČE SR zakúpiť scanner (I.Bodík) 
- pokračovať v spolupráci s profesnými partnerskými organizáciami AVS, ASPEK, IWA, ZZVH, AČE ČR, 
EWA, MaSzeSz Maďarsko a OWAV Rakúsko. 
11.VZ schválilo organizovať Valné zhromaždenia v januári nasledujúceho roku a tým pádom informovať 
členskú základňu sumárne už o ukončenom roku (napr. ekonomcké hodnotenie sa určite spriehľadní). 
 
Sumarizoval a zapísal: 
 
20.2.2009; Miloslav Drtil – predseda AČE SR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


