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Zápis z rokovania 12. valného zhromaždenia A ČE SR konaného d ňa 11.02.2010 v 
sídle Považskej vodárenskej spolo čnosti a.s. v Považskej Bystrici 

 
Valné zhromaždenie (VZ) v súlade s rozoslanými pozvánkami začalo rokovanie 11.02.2010 o 
10:00. Zúčastnilo sa Zúčastnilo sa 47 členov AČE SR (ospravedlnilo sa 8 členov; prezenčná listina 
je v archíve AČE SR). 
Rokovanie uviedol predseda AČE SR Doc. Drtil a privítal hostí Ing. B.Krňávka (predsedu CzWA) 
a Ing. Mahríkovú (zástupkyňu NK IWA). Následné body programu predstavil podpredseda AČE SR 
Ing. Bilanin, sekretár AČE SR Ing. Dian a ďalší členovia výboru alebo revíznej komisie. 
Po uvedení programu a konštatovaní, že nebola dosiahnutá prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
členov AČE SR, boli všetky hlasovania odložené v zmysle stanov na hodinu po začiatku rokovania. 
 
Správa o činnosti za rok 2009 (Ing. Bilanin) uviedla nasledovné aktivity: 

1) odb. seminár na AQUA Trenčín: Čistenie odpadových vôd s membránovou filtráciou – 
súčasnosť a perspektívy na Slovensku; 24.9.2009 (Doc. Bodík); 120 účastníkov 

2) odb. seminár o súčasných trendoch využívania obnoviteľných zdrojov energie (Doc. Bodík, 
Doc. Hutňan) – ktorý sa pre malý záujem verejnosti neuskutočnil 

3) bienálna konferencia: Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV; AČE SR ako spoluorganizátor 
(hl. organizátor VUVH); 21.-23.10.2009 Podbanské (Ing. Dian) 

4) spoločné zasadnutie výborov AČE SR a CzWA, Kobylí 17.-18.9.2009 - aktualizácia dohody 
o spolupráci, podpis dohody je pripravený na 04/2010 

5) členovia AČE SR  sa zúčastnili :  
� valnej hromady CzWA, 27.5.2009 Brno (Ing. Dian) 
� Dňa vody organizovaného MŽP SR + AVS, marec 2009 (Doc. Drtil) 
� 5th Brussel conference European water Management and the 

Implementation of the EU Floods Directive + EWA roundtable, 6.11.2009 
(Ing. Stanko) 

� zasadnutia rady EWA, 30.4.-1.5.2009 Londýn (Doc. Kucman) 
� valného zhromaždenia NK IWA, 30.6.2009 Rajec.Teplice (Ing. Bilanin) 

6) AČE SR bola odborný garant exkurzie korporatrívneho člena WTW na vybrané ČOV v 
Dánsku, 8.-12.6.2009 (Doc. Drtil) 

7) AČE SR odborne a ekonomicky podporilo 24. workshop Hochschulgruppe Simulation, 
modelovanie procesov čistenia odp. vôd, 26.-28.3.2009 FCHPT STU Bratislava (17 
účastníkov z EÚ, Ing. Černochová, info na webe AČE SR) 

8) AČE SR zabezpečila sponzoring celoslovenského kola ŠVOČ v odbore Ochrana ŽP, 
november 2009 STU Bratislava 

9) AČE SR udelila cenu za najlepšiu diplomovú prácu FChPT STU v odbore Environmentálne 
inžinierstvo a ochrana vôd (M. Kubaská, názov „Reštauračné odpady ako organický 
substrát pre produkciu bioplynu a ich následné energetické využitie“)  

10) AČE SR ako reprezentant SR v EWA pripravila každoročné podklady o stave vodného 
hospodárstva v SR pre ročenku EWA (Ing. Dian, Ing. Kucman). 

 
Z nákupov boli v roku 2009 obstarané nasledujúce položky: 
- kniha do archívu AČE SR autorov G.Tchobonagolous et al., Metcalff Eddy: Wastewater 
Engineering, Treatment, Reuse; 2002 
(zoznam publikácií a výpožičný poriadok je uverejnený na webe AČE SR). 
- pre potreby administrácie chodu AČE SR a zabezpečenie výroby osvedčení pre členov boli 
zakúpené skener (347 €) a laminátor (147 €).  
 
Významnú časť aktivít ako aj príjmov AČE SR predstavujú expertné činnosti jej členov. V roku 
2009 boli vykonané v celkovom rozsahu 19 153,29 €; z čoho je príjem pre AČE SR vo výške 11%. 
Pre informáciu uvádzame vývoj rozsahu expertných prác za posledné roky: 
2004: 265 000 Sk; 2005: 800 000 Sk; 2006: 770 000 Sk;  2007: 790 000 Sk; 2008: 432 236 Sk; 
2009: 19 153,29 € 
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Vlastné práce sa v 2009 venovali nasledovnému zameraniu: 
1) Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV; pre Mondi SCP Ružomberok (celý rok 2009, A. 

Kollárová).  
2) Technologické školenie v rámci projektu : Vzdelávanie zamestnancov a vypracovanie 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov, projekt ITMS 27110230080 pre Ekoservis s.r.o. Veľký 
Slavkov (máj 2009 – máj 2010, M. Drtil). 

3) Odborný posudok technologického návrhu ČOV Rajec v rámci projektu „Verejná 
kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“; pre SEVAK a.s. Žilina   (august 
2009, M. Hutňan). 

4) Školenie vedúcich prevádzok a majstrov kanalizácií a ČOV; pre StVPS a.s. Veolia Voda 
Banská Bystrica (jún 2009, M. Sokáč, M.Drtil). 

5) Štúdia o obnoviteľných zdrojoch energie; pre BVS a.s. Bratislava (marec - máj 2009, I. 
Bodík).  

6) Školenie obsluhy ČOV Hrboltová; pre Mondi SCP Ružomberok (október - november 2009, 
J. Derco).  

 
Informácia o členskej základni (Ing. Dian) obsahovala nasledovné údaje, ktoré v roku 2009 výbor 
AČE SR obdržal, schválil a predložil na potvrdenie 12.VZ: 
 

- prihlášky nových individuálnych členov:  
Danica Štefániková    individuálny riadny člen 
Ing. Marián Hatala   individuálny riadny člen 
Ing. Ján Pavúk  individuálny riadny člen 
Ing. Lenka Babjaková  individuálny člen-študent 
Ing. Miroslava Kubaská individuálny člen-študent 
Ing. Michal Melichar  individuálny člen-študent 

 
- prihlášky nových korporatívnych členov: 
Kemifloc Slovakia s.r.o.   korporatívny člen 
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.  korporatívny člen  
IN-EKO Team s.r.o.    korporatívny člen 
Ekoservis Slovensko spol. s r.o.  korporatívny člen 

 
- zmeny druhu členstva :  
Ing. Jozef Arendárik  z pridruženého na ind. riadneho člena 
Pavel Feranc   z pridruženého na ind. riadneho člena 
Ing. Andrea Blšťáková z člena-študenta na ind. riadneho člena 
Ing. Lucia Dančová  z člena-študenta na ind. riadneho člena 
Ing. Zuzana Matulová  z člena-študenta na ind. riadneho člena 
Ing. Petra Pagáčová  z člena-študenta na ind. riadneho člena   
Ing. Timea Petheöová z člena-študenta na ind. riadneho člena 
Ing. Andrej Kalina  z člena-študenta na ind. riadneho člena 
Ing. Peter Ševčík  z člena-študenta na ind. riadneho člena 

 
- ukončenie členstva na vlastnú žiadosť: 
Ing. Mikuláš Kovaľ  individuálny člen 
RNDr. Ján Martiniak  individuálny člen      
Milan Ižák    individuálny člen 
DISA Plus s.r.o.   korporatívny člen 

 
12. VZ jednohlasne potvrdilo nové a zmenené členstvá a vzalo na vedomie ukončenia členstva. Po 
schválení vyššie uvedených zmien v členskej základni je stav členov AČE SR nasledujúci (stav ku 
dňu konania VZ): 

- individuálni členovia : 113 
- v tom 1 čestný člen, 88 riadnych, 11 pridružených a 13 členov-študentov 
- korporatívni členovia : 17   
- spolu členov 130.   
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Na návrh výboru AČE SR pre rok 2010 schválilo 12. VZ zachovať členské príspevky na 
nezmenenej úrovni (oproti roku 2009):   

- individuálny člen       30.- € 
- študentský člen       5.- €  
- korporatívny člen       350.- €  
- čestný člen        0.- €  
- individuálny člen poberajúci starobný dôchodok  0.- €   
(bezplatné členstvo pre nepracujúcich členov - dôchodcov je v súlade s odsúhlasenou 
zmenou v stanovách z predošlého roku).  

 
Správu o stave hospodárenia AČE SR predniesol Doc. Bodík. Hlavný záver správy bol, že 
finančný plán bol dodržaný a stav k začiatku roka 2010 (po vyplatení faktúr za 2009) 22 325 € 
bude vyšší ako stav podľa finančného plánu z 11.VZ 19 385 Euro. Podrobné informácie 
o účtovníctve dostanú členovia AČE SR v zápise z 12.VZ osobne. Následne bol predstavený 
finančný plán na rok 2010 s tým, že na konci roka bude na účtoch AČE SR ca. 22 325 €. 12. VZ 
jednohlasne schválilo hospodárenie AČE SR a finančný plán na rok 2010.  
 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Doc. Hutňan. Revízna komisia konštatuje, že 
činnosť a hospodárenie AČE SR je v súlade s platnými stanovami a organizačným poriadkom AČE 
SR. 
 
Plán aktivít AČE SR na rok 2010 predstavil Ing. Bilanin nasledovne: 

1) Odborný seminár v rámci AQUA Trenčín 2010 s tématikou získavania bioplynu (september 
2010, Doc.Bodík). 

2) Seminár pre stredné školy v rámci AQUA Trenčín 2010 na tému Ochrana vôd v SR (pre 
AVS; Doc.Drtil). 

3) Bienálna konferencia Odpadové vody 2010 Štrbské pleso,  20-22.október 2010 (Ing.Bilanin, 
Ing.Dian, Doc.Hutňan a ďalší). 

4) Exkurzia na veľtrh IFAT Mníchov pre členov AČE SR, 15-17.9.2010 (Ing.Dian, Ing.Kucman) 
– bližšie informácie sú v prílohe k zápisu 

5) Zasadnutie rady EWA v roku 2010 (Ing. Kucman) 
6) Prezentácie členov AČE SR na odborných akciách CzWA, „Nové metody a postupy při 

provozování ČOV“, apríl 2010 Moravská Třebová  
7) Podpis dohody o spolupráci medzi AČE SR a CzWA, apríl 2010, Moravská Třebová. 
8) Aktualizácia www stránok a propagačných materiálov (Ing.Pagáčová). 

12. VZ jednohlasne schválilo Plán aktivít AČE SR na rok 2010.  
 
Z následnej diskusie vyplynulo: 

- 12. VZ schválilo text Dohody o spolupráci medzi AČE SR a CzWA ako nástupníckou 
asociáciou po AČE ČR (doplní sa ešte formulácia o používaní loga AČE SR). Po schválení 
dohody Valnou hromadou CzWA bude dohoda podpísaná v apríli 2010  
- na www.acesr.sk budú umiestnené informácie o vypracovaných diplomových prácach 
a doktorandských prácach na VŠ (Ing. Pagáčová v spolupráci s Doc. Drtilom, Doc. 
Rusnákom, Doc. Sámešovou) 
- AČE SR bude od roku 2010 udelovať cenu za najlepšiu diplomovú prácu z odboru 
Ochrana vôd (podmienky rozpracuje výbor AČE SR) 
- informácie o pripravovaných legislatívnych predpisoch a možnostiach pripomienkovania 
budú zverejňované na www.acesr.sk (Ing. Dian, Ing. Pagáčová).  

 
Po ukončení 12. VZ nasledoval odborný seminár korporatívneho člena AČE SR K&H KINETIC a.s. 
SR spojený s exkurziou na ČOV Považská Bystrica (ktorú excelentne zorganizovala spolu s K&H 
KINETIC a.s. SR aj Považská vodárenská spoločnosť – AČE SR ďakuje). Seminár a exkurzia boli 
otvorené pre verejnosť AČE SR a spolu sa zúčastnilo 79 kolegov (členov aj nečlenov AČE SR). 
  
Zapísal: Ing. M.Dian 
Overil: Doc. Drtil 


