
ZÁPIS  
z rokovania 8. Valného  zhromaždenia Asociácie čistiarenských expertov SR (AČE SR)  

konaného dňa 30. 11. 2005 v Bratislave (hotel SUZA) 
 

Prítomní: 42 podľa prezenčnej listiny (originál je v archíve AČE SR) 
Ospravedlnení: 18 podľa prezenčnej listiny (originál je v archíve AČE SR) 
 
Valné zhromaždenie sa stalo uznášania schopným po 1 hodine po zahájení (v zmysle rokovacieho poriadku). 
Valné  zhromaždenie viedol Doc. Miloslav Drtil, predseda AČE SR. Valné  zhromaždenie sa riadilo 
nasledovným programom:  
1. Schválenie programu 
2. Kontrola uznesení 7.VZ  
3. Informácia o aktivitách AČE v roku 2005 
4. Členská základňa AČE, noví členovia  
5. Správa o hospodárení AČE  + finančný plán 2006 
6. Správa revíznej komisie AČE   
7. Schválenie výšky členského 
8. Dohoda o spolupráci s AVS  
9. Plán aktivít na rok 2006  
10. Diskusia a rôzne 
11. Voľby výboru a revíznej komisie na roky 2006-2008  
Neoficiálna časť VZ: 
od 19,00 spoločenský večer spolu so zástupcami a hosťami ZZVH, VÚVH, ASPEK, AVS, EWA, IWA a GWP.  
Sprievodné akcie: 
1.12.2005 medzinárodná konferencia Čistenie odpadových vôd a implementácia Rámcovej smernice o vodách v 
CEE dunajských krajinách 
2.12.2005 exkurzia na novú ČOV Viedeň 
 
2. Kontrola uznesení 7.VZ  
Doc Drtil predniesol výsledok kontroly uznesení 7. VZ AČE SR: 

 zabezpečiť priebežnú aktualizáciu www stránky; prepojiť ju s www partnerských organizácií a na e-
časopisy; uvádzať zápisy z výborov a informácie o odborných akciách a expertných prácach odborných 
skupín - splnené 

 pokračovať v spolupráci s AČE ČR,  EWA, GWP – splnené  
 uzavrieť Dohodu o spolupráci s NK IWA - podpísaná v júli 2005  
 vytvoriť odbornú skupinu na aktualizáciu STN o ČOV; spolupracovať s neprofesijnými médiami – táto 

činnosť ostala u členov AČE SR zatiaľ bez odozvy  
 podporiť odbornými príspevkami časopis Vodohospodársky spravodajca – AČE SR spolu s AČE ČR 

pripravila „čistiarenské číslo“ časopisu 
 venovať pozornosť problematike platieb vo vodnom hospodárstve a na túto tému zorganizovať seminár 

na výstave AQUA Trenčín – splnené 
VZ vzalo na vedomie informáciu o splnení uznesení zo 7. VZ AČE SR. 
 
3. Informácia o aktivitách AČE v roku 2005 
V súlade s programom predseda informoval o aktivitách AČE SR vykonaných v roku 2005: 

 Výbor AČE SR sa zišiel 4-krát: 17.3.2005, 14.4.2005, 30.6.2005, 14.11.2005.  Korešpondenčné 
rokovania výboru sa vykonávali podľa potreby priebežne celý rok (sú zdokladované v archíve AČE SR) 

 16.6.2005 sa konal seminár AČE SR + GWP + ZZVH v rámci AQUA Trenčín 2005 na tému „ 
Ekonomické nástroje vypúšťania odpadových vôd“ (132 účastníkov) – zodp. za programové 
a organizačné zabezpečenie doc. Bodík  

 24.–26.10.2005 sa konala v Starej Lesnej 4. bienálna konferencia Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV. 
Organizátori akcie boli VÚVH + AČE SR + AVS  (255 účastníkov) – zodp. Ing. Dian; AČE SR výrazne 
prispela k organizácii akcie  
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 29-30.9.2005 sa v Klatovoch konala konferencia AČE ČR + AČE SR Anaerobie (120 účastníkov) – 
zodp. doc. Hutňan  

 pre Vodohospodársky spravodajca bolo pripravené „čistiarenské číslo“ koniec roka 2005 (za odbornej 
pomoci AČE ČR) – zodp. doc. Drtil  

 zástupcovia AČE SR (doc. Drtil, Ing. Rajczyková) sa zúčastnili na akcii Deň vody v Banskej Štiavnici, 
na ktorom bola prezentovaná spolupráca vládnych, profesijných a občianskych organizácií s predmetom 
činnosti „voda“ 

 AČE SR obdržala pre svojich členov od DWA CD so všetkými smernicami DWA – zodp. doc.Derco  
 v júli 2005 AČE SR prijala DWA delegáciu v Bratislave – doc. Drtil  
 AČE SR s cieľom podporiť problematiku týkajúcu sa technológií čistenia a úpravy vôd udelilo Cenu 

AČE SR za najlepšiu diplomovú prácu na FChPT STU   - zodp. doc. Bodík 
 v rokoch 2004 a 2005 priebežne prebiehala spolupráca s MŽP na príprave Nariadenia vlády SR č. 

296/2005 Z.z. a Metodického pokynu k tomuto NV SR – zodp. Ing. Rajczyková 
 v roku 2005 vykonávali členovia AČE SR nasledovné expertné práce v zmysle Stanov a Organizačného 

poriadku (štúdie, školenia a poradenstvo):  
o Rekonštrukcia MČOV Hlohovec na aktuálne zaťaženia; pre MČOV s.r.o. Hlohovec 

(odb.skupina – zodp. doc. Drtil)   
o Stoková sieť a ČOV Žarnovica; pre StVaK a.s. B.Bystrica odb.skupina – zodp. doc. Rusnák, 

doc. Drtil)   
o Odborné školenie pracovníkov ČOV Hrboltová; pre Mondi Business Paper SCP, a.s. 

(odb.skupina – zodp. doc. Derco)  
o Rekonštrukcia BČOV Slovenské Cukrovary a.s. Rimavská Sobota na zvýšenie účinnosti 

odstraňovania nutrientov; pre Slovenské Cukrovary a.s. Rimavská Sobota  (odb.skupina  - zodp. 
doc. Hutňan) 

o Podklady pre rekonštrukciu ÚČOV Bratislava a ČOV Petržalka; pre BVS a.s. Bratislava 
(odb.skupina – zodp. doc. Drtil)  

o Zámer na odkanalizovanie obcí združenia Viesky; pre BVS a.s. Bratislava (zodp. Ing. Mikuláš)  
o Rekonštrukcia ČOV Veľký Krtíš; pre StVS a.s. Banská Bystrica (odb.skupina – zodp. doc. 

Drtil)  
o Nábeh a prevádzka ČOV Komárno; pre KomVaK a.s. Komárno (odb.skupina – zodp. doc. 

Bodík)   
o Odkanalizovanie a ČOV Handlová; pre StVS a.s. Banská Bystrica (odb.skupina – zodp. Ing. 

Bilanin)  
o Kalové hospodárstvo ČOV Banská Bystrica; pre StVS a.s. Banská Bystrica (odb.skupina – zodp. 

Ing. Dian) 
o Metodický pokyn k Nariadeniu vlády SR č. 296/2005 Z.z. – pre VÚVH Bratislava (odb.skupina 

– zodp. Ing. Rajczyková) 
o Posúdenie úpravy anaeróbneho stupňa ČOV Poprad; pre PVS a.s. Poprad (zodp. doc. Drtil)  
o Posúdenie nakladania s dažďovými vodami v U.S.Steel; pre Purator Techno-Tip Bratislava 

(zodp. Ing.Samarjay) 
o Konzultačná činnosť pre BiČOV v cukrovare Sereď; pre Slovenské Cukrovary a.s. Rimavská 

Sobota  (zodp. doc. Hutňan) 
 aktivity AČE SR v roku 2005 vo vzťahu k EWA – zodp. Doc. Derco 

o bolo zabezpečované emailové informovanie vodohospodárskej verejnosti v SR o aktivitách 
EWA 

o boli pripravené podklady pre ročenku EWA s informáciou o SR 
o Doc. Derco sa zúčastnil 22.4.2005 výročného zasadnutia Rady EWA v Mníchove (počas 

IFATu). Výročná správa EWA a stratégia činnosti EWA na najbližšie obdobie sú v príspevku 
Doc.Derca na www.acesr.sk 

o Doc. Derco predniesol prednášku v rámci sympózia 13th European Water, Wastewater and 
Solid Waste Symposium (v sekcii ´Water Management in Central and Eastern European 
Countries´). Zborník zo sympózia sa nachádza  v knižnici AČE SR (tématické celky sympózia 
boli: Membrane Technology; Monitoring Plant Performance; Water Management  in Central 
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and Eastern European Countries; Public Private Partnership; Sewer Rehabilitation; Middle East; 
Asia).  

Pozn.: na roky 2005 – 2007 bol zvolený nový prezident EWA Prof.Wanner, ktorý je zároveň predsedom AČE 
ČR.   

o 30.11.2005 (paralelne s konaním VZ AČE SR) sa konalo na podnet výboru AČE SR zasadnutie 
EWA ETSC v Bratislave.  Prezident EWA prof. Wanner prišiel pozdraviť rokovanie Valného 
zhromaždenia a poďakoval AČE SR, že sa jej podarilo zorganizovať na Slovensku po dlhom 
čase opäť spoločnú EWA a IWA konferenciu.  

o 1.-2.12.2005 AČE SR v spolupráci s AČE ČR, EWA, IWA, GWP a Kat.environ.inžinierstva 
FChPT STU pripravilo medzinárodnú konferenciu Čistenie odpadových vôd a implementácia 
Rámcovej smernice o vodách v CEE dunajských krajinách spojenú s exkurziou na ČOV Wien.  

 aktivity AČE SR vo vzťahu k GWP v roku 2005 – zodp. doc.Bodík a Ing. Thalmeinerová:  
o AČE SR  v spolupráci s GWP pripravila už vyššie uvedené akcie: seminár na AQUA Trenčín 

2005 na tému „ Ekonomické nástroje vypúšťania odpadových vôd“ a medzinárodnú konferenciu 
- Čistenie odpadových vôd a implementácia Rámcovej smernice o vodách v CEE dunajských 
krajinách  

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

 
4. + 7. Informácia o členskej základni a platení členského  
O stave členskej základne informovala Ing. Rajczyková. Počet členov k 7.VZ (2004) bol nasledujúci:  
Počet individuálnych členov: 83  
 - z toho riadnych: 66 
 - pridružených: 13 
 - členov / študentov: 4 
Počet korporatívnych členov: 7 
 
V roku 2005 vzhľadom na zmenu zamestnávateľa a oblasti pôsobnosti vystúpili z AČE SR Ing. Nagyová.  
Členské za rok 2004 k 30. 11. 2005 nezaplatil 1 člen. 
V zmysle čl. 3 ods. 10 Stanov AČE SR Valné zhromaždenie potvrdilo jednohlasne prijatie nových členov AČE 
SR, ktorých žiadosti prerokoval a schválil výbor AČE SR na svojich zasadnutiach v roku 2005: 
Noví individuálni riadni členovia sú: 

o ING. JANA MÍČKOVÁ, oblasť odb. činnosti: projekčná a inžinierska činnosť v oblasti 
vodohospodárskych stavieb (stokové siete, ČOV) 

o ING. IVAN BRLEJ, oblasť odb. činnosti: projektový manažment v oblasti vodohospodárskych stavieb 
o ING. JANKA ZASTKOVÁ, oblasť odb. činnosti: technológ odpadových vôd  
o ING. LEA MRAFKOVÁ, PhD., oblasť odb. činnosti: technológ, hydrológ  
o ING. PETER ĎUROŠKA, oblasť odb. činnosti: technológ, komunálne odpadové vody  
o RNDR. ELEONÓRA BARTKOVÁ, oblasť odb. činnosti: hydrogeológia, geochémia vôd, ochrana vôd, 

výkon štátnej vodnej správy, tvorba právnych predpisov v oblasti vodného hospodárstva v nadväznosti 
na požiadavky EÚ 

o ING. ĽUBOR KULICH, oblasť odb. činnosti: technológ odpadových vôd  
o ING. MIROSLAV  KOVÁČ, oblasť odb. činnosti: podnikový vodohospodár  

Noví individuálni pridružení členovia: 
o PETER ŽALMAN, oblasť odb. činnosti: projekčná a inžinierska činnosť v obl. vodohospodárskych 

stavieb (stokové siete, ČOV) 
Noví individuálni členovia - študenti: 

o ING. ZUZANA JAKUBČOVÁ, oblasť odb. činnosti: doktorandka KEI FChPT STU Bratislava, 
technológia procesov čistenia odpadových vôd 

o ING. TIMEA PETHEÖOVÁ, oblasť odb. činnosti: doktorandka KEI FChPT STU Bratislava, 
technológia vody, anaeróbne spracovanie kalov a odpadov 

Noví  korporatívni členovia: 
o K&H  KINETIC,a.s., štatutárny zástupca: Ing. Juraj Dávid, odborný zástupca: Ing. Marián Bilanin, PhD. 
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o ECM ECO Monitoring,a.s., štatutárny zástupca: Ing. Michal Ružička, Ing. Juraj Kaprinay, odborný 
zástupca : Ing. Miroslav Zezula 

o HACH - LANGE, s.r.o, štatutárny zástupca: RNDr. Ladislav Slovák, odborný zástupca: Ing. Miroslav 
Kollár, PhD. 

o PreVaK, s.r.o., štatutárny zástupca: Ing. Marián Lesanský, odborný zástupca : Ing. Marián Lesanský. 
 
V súlade s ustanovením článku čl. 3 ods. 4 Stanov AČE SR Valné zhromaždenie na základe  návrhu výboru 
AČE SR jednohlasne udelilo čestné členstvo v AČE SR za výrazné zásluhy o rozvoj oboru v oblasti činnosti 
AČE a pri zakladaní Asociácie Doc.Ing.Ľubomírovi Hyánkovi, PhD. Prehľad činnosti doc. Ing. Ľubomíra 
Hyánka, PhD je nasledovný: 

Od 1.2.1953 (teda od jej vzniku) do r. 2000 - pedagóg na SVŠT (dnes STU), na Katedre zdravotného 
inžinierstva.  
Predmet činnosti : hydraulika prúdenia pri úprave vody a pri čistení odpadových vôd 
- kandidátska dizertačná práca („Prietok nahor cez vrstvu vymieňačov iónov“ 1968)  
- habilitačná práca („Vplyv prívodu na čas zdržania v hrubozrnnom pórovitom prostredí“ 1977), v roku 
1978 menovaný docentom. 
Pedagogicky sa hlavne venoval čisteniu odpadových vôd, vodnému hospodárstvu priemyselných 
závodov a ochrane vôd. Stal sa iniciátorom predmetov v rámci uvedenej problematiky.  
Ca. 200 inžinierov pod jeho vedením spracovávalo a obhajovalo diplomovú alebo doktorandskú prácu. 
Publikačná činnosť:  
autor  vysokoškolskej učebnice Čistota vôd 
spoluautor dvoch monografií a viacerých skrípt 
viac ako 140 článkov 
viac ako 150 domácich a zahraničných prednášok 
významná  expertízna, posudková, recenzná  a zlepšovacia činnosť (260 výstupov).  
Členstvo: 
Vedecká rada Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a VÚVH Bratislava 
Aktívny člen rôznych odborných skupín, redakčných rád (najmä VTS a Slovenskej vodohospodárskej 

spoločnosti).  
Do roku 2000 garant pre skúšky odbornej spôsobilosti pre vodné stavby pri Slovenskej komore 

stavebných inžinierov.  
V roku 1998 spoluzakladateľ AČE SR a dodnes člen výboru. 

Za svoju všestrannú vedecko-pedagogickú činnosť na SvF bol Doc. Hyánek ocenený: 
Striebornou medailou SVŠT (1985)  
Zlatou medailou SVŠT (1990)   
Pamätnou medailou Stavebnej fakulty (2003) pri 50. výročí založenia Katedry zdravotného 

inžinierstva.  
Plaketou akad. Duba za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť (2005) 
Medailou hl. mesta SR Bratislavy za prácu v problematike životného prostredia (1988). 

 
Stav členskej základne AČE SR po dni konania Valného zhromaždenia 30.11.2005: 
- počet nových členov spolu: 15 

- počet individuálnych členov: 11 (RČ8, PČ1, Š2) 
- počet korporatívnych členov: 4  

Spolu členská základňa AČE SR na začiatku roka 2006 predstavuje: 
- počet individuálnych členov: 93 z toho 
 - čestných: 1 
            - riadnych : 73 

- pridružených: 14          
- študentov: 5 

- počet korporatívnych členov: 11 
 
Členské na rok 2006 Valné zhromaždenie odsúhlasilo na doterajšej úrovni – t.j.: 

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

Platbu členského je potrebné vykonať do konca marca 2006. 
 
5. Správa o hospodárení AČE SR a finančný plán na rok 2006  
Presné stavy na účtoch k mesačným uzávierkam boli nasledovné (na Valných zhromaždeniach sú podrobne 
evidované mesačné uzávierky): 
- 1.12.2004       482 206.- Sk 
- 1.11.2005        1 290 029.- Sk 
(presný zisk za dané obdobie bol 807 823.- Sk; ale príjmy a najmä výdaje ku konca roka 2005 pokračujú; 
v novembri a decembri 05 boli významné výdaje spojené s dobiehaním účtovníctva októbrovej konferencie 
Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV, Stará Lesná) 
Rozpis položiek za uvedené obdobie(1.12.04 – 1.11.05): 
 Príjem Výdaj  
Členské príspevky 140 775  
Odborné akcie   
     Odpad.vody2004 + seminár AQUA 2005 47 768 41 178 
     7.Valné zhromaždenie + seminár pri VZ 2004 19 303 34 532 
     Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV 2005 915 509  82 250 
     8. Valné zhromaždenie + konferencia pri VZ 2005 1 400 11 541 
Expertné práce  793 000 551 128 
Režijné náklady AČE SR   
     www 
     dane a soc.poisťovňa 
     telefón 
     sekretariát (administratíva) 
     poštovné 
     kancelárske potreby, občerstvenie, dary 
     účtovníctvo 
     bankové poplatky 

 
 
 
 
 
 
 
654 

10 350 
86 144 
29 256 
25 110 
2 130 
8247 
40 125 
4790 

Časopis Vodní hospodářství  56 250 
Služobné cesty (akcie spoluprac.organizácií,AČE ČR, EWA akcie)  96 805 
Členské v EWA  30 750 
Spolu 1 918 409 1 110 586 
 
Očakávané stavy ku dňu konania VZ a koncu roka 2005: 
- k 30.11.2005       583 380.- Sk  
- k 31.12.2005     405 000.-Sk 
Pozn.: Finančný plán na rok 2005 podľa 7.VZ odporúčal na konci roka ca. 350 000.-Sk. Je zrejmé, že rok 2005 
bol ekonomicky úspešný – najmä kvôli konferencii Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV a intenzívnej expertnej 
činnosti.    
 
Finančný plán AČE SR na rok 2006:  
Stav k 31.12.2005: 405 000,- Sk 

Očakávaný 
príjem 

Očakávaný 
 výdaj 

Členské príspevky 175 000  
Akcie   
   - Odpadové vody +  seminár v rámci AQUA Trenčín  200 000  
Expertná činnosť + príspevky 60 000  
Režijné náklady AČE SR   
     - banka, telefón, pošta + kanc.potreby,dary + www+ dane  40 000 + 10 000 + 10 000 + 40 000
     - časopis Vodní hospodářství  60 000 
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     - práca výboru (služ. cesty, zasadnutia AČE ČR-SR  
     + účtovníctvo+ administratívny pracovník) 

 30 000 
+ 50 000 + 50 000 

Členské v EWA + aktivity EWA  50 000 
iné (nákupy, PC vybavenie, didaktická technika ....) + rezerva  95 000 
Spolu 435 000 Sk 435 000 Sk 
Očakávaný stav k 31.12.2006: 405 000,- Sk 
 
6. Správa revíznej komisie AČE SR 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. Správa konštatovala: 
- dodržiavanie Stanov, Organizačného poriadku a Zásad hospodárenia v roku 2005 
- pri kontrole hospodárenia neboli zistené žiadne nedostatky 
- neboli zistené nedostatky v plnení prijatých uznesení výboru 
- za hodnotené obdobie sa nevyskytli žiadne skutočnosti ani podania členskej základne, na základe ktorých by 
bolo potrebné konanie revíznej komisie v zmysle stanov AČE SR. 
 
8. Dohoda o spolupráci s AVS  
VZ jednohlasne schválilo uzavretie dohody o spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, návrh ktorej  
predložil výbor AČE SR. Za zabezpečenie podpisu dohody medzi AČE SR a AVS je zodpovedná Ing. 
Rajczyková. 
 
9. Plán aktivít AČE SR na rok 2006 
Valné zhromaždenie ukladá výboru: 

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

informácie o expertných prácach) 
AČE SR bude odborne a organizačne zabezpečovať nasledujúce odborné akcie: 

 seminár v rámci výstavy AQUA Trenčín jún (spoločne s GWP a korporatívnym členom TVK Trenčín – 
zodp. Doc. Bodík, Ing. Masár) 

 konferencia Kaly a odpady 20. – 21.6.2006 v Brne (spoločne s AČE ČR – zodp. Doc. Hutňan)  
 konferencia Odpadové vody 18. - 20.10.2006 v Tatranských Zruboch (spolu s FChPT STU, VÚVH, SvF 

STU a v prípade deklarovaného záujmu aj s Asociáciou vodárenských spoločností – zodp. Doc. Drtil) 
AČE SR bude pokračovať v expertných prácach (najmä pre vodárenské spoločnosti, priemyselné podniky, 
Ministerstvo život.prostredia atď.) 
 
10. Diskusia 
Ing. Rajczyková predstavila priebeh prác na príprave metodického pokynu k Nariadeniu vlády SR č. 296/2005 
Z.z. Návrh MP bude vystavený na pripomienkovanie na web-stránke MŽP SR a AČE SR.  
Vzhľadom k neoperatívnosti pri doručovaní pošty nový výbor zriadi pre korešpondenciu novú adresu AČE SR – 
prostredníctvom P.O.Box schránky na pošte, ktorá svojou polohou zabezpečí operatívny prístup sekretárovi 
k pošte a korešpondencii AČE SR. Členom AČE SR a spolupracujúcim organizáciám oznámi výbor novú 
korešpondenčnú adresu. 
AČE SR v prípade záujmu vydavateľa pripraví rovnako ako v roku 2005 „Čistiarenské dvojčíslo“ 
Vodohospodárskeho spravodajcu (Doc.Drtil). 
AČE SR zabezpečí vybrané prednášky pre rozhodujúce odborné akcie partnerskej AČE ČR (aprílový seminár 
Nové metody a postupy při provozování ČOV v Mor.Třebovej a júnová konferencia Kaly a odpady v Brne) 
(Doc.Drtil a Doc.Hutňan). 
Doc. Námer navrhol v rámci predloženého návrhu rozpočtu na rok 2006 zvýšiť položku „iné“ za účelom 
prípadného zvýšenia podpory aktivít AČE SR v EWA. 
Ing. Hucko, ako zástupca ZZVH, požiadal AČE SR na rok 2006 o finančný príspevok  (orientačne 20 000,- Sk) 
na vydávanie časopisu Vodohospodársky spravodajca v súvislosti s poklesom rozpočtu ZZVH v súvislosti 
s vystúpením vodárenských spoločností v roku 2004 zo Združenia. Takýto príspevok by bol podľa Ing. Hucka 
protihodnotou za distribúciu časopisu členom AČE SR. Doc. Námer požiadal, aby ZZVH predložilo kalkuláciu 
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nákladov, koľko je treba platiť za poštovné a distribúciu Vdohospodárskeho spravodajcu členom AČE SR. Valné 
zhromaždenie vyzvalo, aby túto problematiku riešil nový výbor. 
Ing. Németh a Doc. Hutňan navrhli, aby sa pri návrhoch rozpočtu nový výbor riadil doterajším pravidlom o 
navýšení rozpočtu v tzv. aktívnych rokoch (t.j. keď sa koná konferencia Odpadové vody). Ing. Čársky navrhol, 
aby sa rozpočet uvádzal ako vyrovnaný, aj vzhľadom na to, že AČE SR je nezisková organizácia. Bolo 
schválené, aby sa navýšenie prostriedkov v budúcom roku vo finančnom pláne uvádzalo ako položka „rezerva“ 
a konečný rozpočet ako celok bol vyrovnaný (t.j. príjmy a výdaje budú rovnaké). Nový výbor rozhodne, čo sa 
bude hradiť z rezervy. Doc. Drtil vysvetlil, že doterajší výbor vychádzal pri zostavovaní návrhov rozpočtov tak, 
aby na účtoch AČE SR bolo ca. 300 000,- až 400 000,- Sk (na nepredvídané okolnosti).  
Ing. Ďuroška navrhol v rámci konferencie Odpadové vody zahrnúť do programu exkurziu na rekonštruovanej 
ČOV  Poprad Matejovce. Exkurzia by bola v gescii PVS, a.s. Poprad., ktorá by sa zároveň stala partnerom 
konferencie (zodp. Doc.Drtil, Ing. Ďuroška a Doc. Námer). 
Práce na aktualizácii STN s tématikou nakladania s odpadovými vodami v zmysle záverov predchádzajúceho 
7.VZ zostávajú otvorené pre prípad potreby a aktívneho prístupu z radov členov AČE SR. 
Ing. Minárik informoval, že korporatívny člen f-a Purator-Techno Tip zorganizuje v roku 2006 exkurziu na ČOV 
s aplikáciou pevných nosičov (tzv. aktivácia s kombinovanou biomasou). Predpokladá sa, že na exkurzii by sa 
mohlo zúčastniť ca. 20 - 25 členov AČE (ale aj nečlenov; akcia je otvorená odbornej verejnosti). 
Ing. Nagy – sekretár Asociácie vodárenských spoločností informoval o činnosti AVS, poďakoval VZ za 
schválenie dohody o spolupráci a prejavil presvedčenie o jej aktívnom naplnení, nakoľko už v súčasnosti aj bez 
tejto dohody spolupráca prebieha. 
Ing. Jech – riaditeľ ASPEK pogratuloval AČE SR k bohatej činnosti. Uviedol, že v praxi sa stále nedoceňuje 
dôležitosť činnosti asociácií pri tvorbe environmentálnej legislatívy. Avšak táto činnosť má zásadný význam, 
aby environmentálne právo bolo prijateľné a vykonateľné. Navrhol AČE SR koordináciu spoločného postupu 
v takýchto prípadoch, možnosť konzultácií v rámci pripomienkových konaní. V tejto oblasti je potrebné byť 
aktívnejší pri napĺňaní dohody o spolupráci medzi ASPEK a AČE SR. Možnosti takejto spolupráce 
dokumentoval na príklade problematiky akreditácie laboratórií (keď na základe koordinovaného postupu AVS 
a ASPEK bolo prechodné obdobie pre zabezpečenie akreditácie odberov a rozborov odpadových vôd predĺžené 
do 31.12. 2006) a na príklade prípravy podkladov pre Nariadenie vlády o poplatkoch za vypúšťané odpadové 
vody (keď aktívne spolupracovali ASPEK, AVS a AČE SR).  
 
11. Voľby  
Za skrutátorov pre voľby výboru a revíznej komisie boli jednohlasne zvolení: Ing. Martin Čársky, Doc. Ing. 
Ľubomír Hyánek, CSc. a Ing. Andrej Kalina. 
Kandidátska listina pre voľby do výboru AČE SR bola nasledovná: 
 Ing. Marian Bilanin, PhD.  Slovenská Ľupča PPR 
 Doc. Ing. Igor Bodík, CSc.  Bratislava  ŠVV 
 Doc. Ing. Ján Derco, CSc.   Bratislava  ŠVV 
 Ing. Miloš Dian   Bratislava  ŠVV 
 Doc. Ing. Miloslav Drtil,CSc.  Bratislava  ŠVV 
 Ing. Ľubomír Krcho   Senec   PPR 
 Ing. Vladimír Leckéši   Nitra   PPR 
 Ing. Marian Lesanský   Bratislava  PPR 
 Doc. Ing. Juraj Námer, CSc.  Bratislava  PPR 
 Ing. Peter Németh, PhD.  Šaľa   PPR 
 Ing. Elena Rajczyková, CSc.  Bratislava  PPR  
 Ing. Zoltán Samarjay   Bratislava  PPR 
 Ing. Marek Sokáč, CSc.  Bratislava   ŠVV 
 Ing. Júlia Šumná, CSc.  Bratislava   ŠVV 
 Ing. Danka Thalmeinerová, CSc.     Limbach  ŠVV 

Kandidátska listina pre voľby do revíznej komisie bola nasledovná: 
 Ing. Jozef Horečný   Považská Bystrica PPR 
 Ing. Vladimír Hlavačka, CSc.   Bratislava  PPR 
 Doc. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. Bratislava  ŠVV 
 Ing. Karol Kucman, CSc.  Bratislava      PPR 
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ŠVV – zamestnaný v oblasti školstva, vedy, výskumu; PPR – zamestnaný v oblasti prevádzkovej, projekčnej 
a realizačnej činnosti. 
Výsledky volieb, ktoré prebehli korešpondenčne v októbri a novembri 2005 a hlasovaním na Valnom 
zhromaždení, boli nasledovné:  
- do výboru AČE SR na ďalšie volebné obdobie boli zvolení: 
Doc. Ing. Igor Bodík, CSc. (41 hlasov), Doc. Ing. Ján Derco, CSc. (37 hlasov), Ing. Miloš Dian (25 hlasov), Doc. 
Ing. Miloslav Drtil, CSc. (42 hlasov), Doc. Ing. Juraj Námer (32 hlasov),  CSc., Ing. Elena Rajczyková, CSc. (39 
hlasov), Ing. Júlia Šumná (22 hlasov). 
Ďalšie hlasy získali: Ing.Marián Bilanin (10 hlasov), Ing.ĽubomírKrcho (19 hlasov), Ing. Vladimír Leckéši (4 
hlasy), Ing. Marián Lesanský (9 hlasov), Ing. Peter Németh (10 hlasov), Ing. Zoltán Samarjay (5 hlasov), Ing. 
Marek Sokáč (5 hlasov), Ing. Danka Thalmeinerová (10 hlasov), Ing. Radúz Vazan (1 hlas).  
Výbor na svojom zasadnutí zvolí predsedu a ďalších funkcionárov – viď priložený zápis. 
Do revíznej komisie boli na ďalšie volebné obdobie zvolení: 
Ing. Vladimír Hlavačka, CSc. (26 hlasov), Doc. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (43 hlasov), Ing. Karol Kucman, 
CSc. (40 hlasov).  
Ďalšie hlasy získal: Ing. Jozef Horečný (25 hlasov). 
Revízna komisia na svojom zasadnutí zvolí predsedu – viď priložený zápis. 
Hlasovacie lístky a zápisnice z volieb podpísané skrutátormi boli založené do archívu AČE SR. 
 
Uznesenia 8. valného zhromaždenia AČE SR: 
 
1. VZ berie na vedomie: 

 Informáciu o kontrole uznesení zo 7. valného zhromaždenia  
 Informáciu o činnosti a aktivitách AČE SR za rok 2005 
 Výsledky volieb do výboru a revíznej komisie AČE SR na obdobie 2006 -2008  
 Správu revíznej komisie  

2. VZ schvaľuje (potvrdzuje): 
 Program valného zhromaždenia (jednohlasne schválené) 
 Skrutátorov volieb do výboru a a revíznej komisie AČE SR (jednohlasne schválené) 
 Správu o hospodárení za obdobie 2005 a finančný plán na rok 2006 (jednohlasne schválené) 
 Potvrdzuje nových členov AČE SR tak ako boli schválení výborom (jednohlasne schválené) 
 Plán činnosti na rok 2006 (jednohlasne schválené) 
 Výšku členského na rok 2006 (jednohlasne schválené) 

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

organizácií (najmä AČE ČR) a na e-časopisy; s informáciami o expertných prácach AČE SR 
 zaoberať sa problematikou príspevku AČE SR pre ZZVH na vydávanie Vodohospodárskeho 

spravodajcu 
 zabezpečiť podpísanie dohody o spolupráci AČE SR a AVS 
 odborne a organizačne zabezpečovať nasledujúce odborné akcie: 

o seminár v rámci AQUA Trenčín jún 2006 (spoločne s GWP a korporatívnym členom TVK 
Trenčín – zodp. doc. Bodík, Ing. Masár) 

o konferenciu Kaly a odpady 20 – 21.6.2006 (spoločne s AČE ČR – doc. Hutňan)  
o konferenciu Odpadové vody Tatranské Zruby 18 - 20.10.2006 (spolu s FChPT STU, VÚVH, 

SvF STU + AVS, PVS... – zodp. doc. Drtil) 
 

 
Zapísala: Ing. Elena Rajczyková, CSc. – sekretár AČE SR 
 
Overil: Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc. – predseda AČE SR 
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