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Zápisy z výborov AČE SR v roku 2002 
 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  5.3.2002 na K�P ChTF STU 

 
Zasadnutie výboru bolo skombinované aj so zasadnutím prípravného výboru konferencie 
AČE SR Odpadové vody 2002 v Tatranských Zruboch a revíznej komisie AČE SR. 
 
1. Kontrola zápisov z výboru, Valného zhroma�denia:  

- členstvo EWA: Doc.Drtil poslal na sekretariát EWA list, v ktorom oficiálne 
informoval o záujme AČE SR stať sa členom EWA a o Doc.Dercovi ako zástupcovi 
AČE SR. Ďaľ�iu agendu prijímania za člena a ďaľ�ie kontakty medzi EWA a AČE SR 
bude udr�iavať Doc. Derco. Vzhľadom na to, �e bude �iadúce sa aj zúčastňovať 
vybraných akcií EWA a priamo prezentovať SR a aktivity AČE ako jej zástupcu, bude 
potrebné zabezpečovať aj prípadné ďaľ�ie príspevky na túto činnosť (koordinovať 
bude Doc.Derco a vyu�ije aj avizovanú pomoc od ZZVH, ktorú prejedná s 
Ing.Brtkom). Harmonogram akcií prerokuje podľa aktuálnosti Doc.Derco s výborom 
AČE SR. Aktívna účasť bude podľa reálnych mo�ností vítaná 

- v�etky ostatné body zápisov boli splnené alebo sú priebe�ne plnené 
 

2. Výbor kon�tatoval, �e v čase avizovanej neprítomnosti predsedu AČE SR bude zástupcom 
na zasadnutiach výboru AČE ČR Ing. Bodík 

 
3. Doc. Námer a Ing.Bodík informovali o projekte a grante Global Water Partnership 

(GWP), ktorý bol na rok 2002 zo strany GWP schválený a bola aj podpísaná zmluva. AČE 
SR bude spolupracovať s GWP pri organizácii konferencie Odpadové vody, seminári v 
rámci výstavy AQUA, pri tvorbe www stránky AČE SR aj www stránky Slovak Water a 
pri podpore edičnej činnosti časopisu Vodohospodársky spravodajca. V�etky akcie sú 
priebe�ne pripravované: 
- konferenciu Odpadové vody organizačne zabezpečuje Ing.Hutňan (kon�tatované 

�iadne problémy). Z príspevku GWP budú hradené vybrané konferenčné polo�ky a 
účasť, resp. zborníky zástupcom �tátnej a miestnej samosprávy (bli��ie informácie k 
organizácii konferencie nájdu členovia prípravného výboru v prílohe k tomuto zápisu) 

- seminár na tému Domové ČOV pri výstave AQUA Trenčín zabezpečí Ing. Bodík 
(príprava začne po konferencii Odpadové vody). Súčasná predstava je, �e seminár 
bude mať predná�kový blok spojený s predstavením problému a domácich, resp. 
zahraničných skúseností pri jeho rie�ení. Druhý predná�kový blok bude spojený s 
predstavením technológií, pričom pri komerčných príspevkoch sa bude brať do úvahy, 
či predná�ajúca firma je z radov korporatívnych členov AČE SR, či má v svojich 
radoch individuálnych členov AČE SR alebo nemá členov AČE SR (toto delenie sa 
vyu�ije pri určovaní poplatku za prípadné komerčné príspevky, t.j. bez poplatku, 
zľavnený poplatok a celý poplatok). O programe budú informovaní vybraní 
zástupcovia �tátnej a miestnej samosprávy (VÚC), ktorým bude ponúknutá v rámci 
príspevku GWP sponzorovaná účasť  

- www stránku zabezpečuje Doc.Námer. Pripravuje sa v tzv. dynamickej verzii. Výbor 
súhlasil s podpisom zmluvy s výrobcom www stránky Mgr.Jenčom a poveril 
Doc.Námera a Ing.Bodíka prejednať prevádzku stránok s Ing. Stankom. Členovia 
výboru sa do 1 tý�dňa vyjadria k predstavenej �truktúre www stránok  
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- príspevok na edičnú činnosť časopisu Vodohospodársky spravodajca výbor odsúhlasil 
vo vý�ke 30 000 Sk (bude poskytnuté pre vydavateľa časopisu, ktorým je ZZVH). 
Zároveň AČE SR zabezpečí orientačne v polovičke roka prípravu samostatne 
zviazanej prílohy časopisu, ktorá by sa týkala vybraných tém problematiky vodného 
hospodárstva a predstavila by aktivity GWP. Príloha by sa distribuovala spolu s 
jedným z čísiel časopisu. Vydanie a tlač tohoto informačného materiálu by sa 
kompletne zabezpečila z grantu GWP. Ing. Krcho v redakčnej rade časopisu zabezpečí 
túto akciu. Autorský kolektív prílohy a jej tématické zameranie bude zabezpečovať 
Ing. Rajczyková a Ing. Thalmeinerová. 

Doc. Námer zároveň predstavil tzv. Tool box GWP. AČE SR bola po�iadaná, aby jej vybraní 
členovia boli zaradení do databázy pre hodnotenie prípadových �túdií (podľa potreby a 
aktuálnosti zabezpečí Doc. Námer a Ing. Thalmeinerová). 
 
4. Dohody o  spolupráci: 

Slávnostné podpísanie dohôd o spolupráci so ZZVH, ASPEK a MaSzeSz bude 
zrealizované v rámci spoločenského večera konferencie Odpadové vody. Konečnú verziu 
dohôd e�te raz prerokuje Ing.Rajczyková s Ing.Brtkom a Ing.Hlavačka s Ing.Jechom. Tlač 
a väzbu dohôd (3ks) zabezpečí p.Onderová. Organizáciu samotného podpisu pripraví a 
zabezpečí Doc.Hyánek, Doc.Námer a p.Onderová. 

 
5. Správa o hospodárení + problém členského 

Ing. Bodík informoval o stave na účtoch AČE SR a kon�tatoval uspokojivý stav. 
Neuspokojivé je ale platenie členského - k 1.marcu, čo bol odsúhlasený termín, zaplatilo 
len 29 % členov. Ka�doročný problém sa opätovne opakuje a zbytočne zaťa�uje 
hospodára. Výbor si dovoľuje po�iadať kolegov o zodpovednosť pred sebou aj pred 
kolegami, ktorí si svoju dobrovoľne prijatú povinnosť splnili podľa pravidiel. Tento 
problém je v tomto roku zvýraznený nielen distribúciou časopisov, ktoré sme u� zaplatili, 
ale aj konferenciou, na ktorú majú členovia AČE SR zľavu. 
Výbor schválil nového ekonóma AČE, ktorý bude kontrolovať účtovníctvo, dane atď. 
Namiesto p. �časnej bude túto úlohu vykonávať p.O.Liptáková 

 
6. Prihlá�ky nových členov  

Výbor prerokoval prihlá�ky nových členov a skon�tatoval, �e RNDr. Vojtech Karel splnil 
podmienky na prijatie za individuálneho člena riadneho a Ing. Jozef Arendárik za 
individuálneho člena pridru�eného. Výbor odporúča Valnému zhroma�deniu schváliť 
uvedené členstvo. 

 
7. Rôzne: 

- v doplňaní archívu sa vyskytujú problémy (Ing.Stanko a Ing.Krcho, Doc.Námer), ale 
stav sa zlep�uje. Napriek tomu výbor odporúča, aby mzdy za zrealizované diela boli 
vyplácané a� odovzdaní 1 výtlačku práce do archívu  

- vydávanie kalendáru AČE ČR, propagácia AČE SR v tomto kalendári, mo�nosť 
spoločného kalendára pre obidve republiky prediskutuje Ing.Hlavačka s Ing.�amalom 
a výboru navrhne  optimálne rie�enie 

- výbor odporúčil pre reprezentačné účely zakúpiť digitálny fotoaparát (prezentáciia 
akcií AČE SR, podpora pre prípravu www, dokumentácia pre archívne účely). Kúpu 
fotoaparátu v cenových reláciách do 35 000 Sk zabezpečí Ing.Bodík, jeho vyu�ívanie 
bude koordinovať predseda a sekretár AČE SR 
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- výbor odporúča, aby členovia výboru Doc.Námer a Ing.Hutňan prerokovali so 
zástupcami Katedry zdravotného in�inierstva SvF STU mo�nosť organizačnej 
garancie konferencie Kaly a odpady cez AČE SR 

 
8. Neprítomnosť predsedu 

Vzhľadom na skutočnosť, �e predseda AČE SR Doc.Drtil odchádza na ročný zahraničný 
pobyt, výbor v zmysle platných stanov schválil, �e povinnosti predsedu a zastupovanie 
AČE SR bude zabezpečovať Doc.Námer vo funkcii "podpredseda a zastupujúci 
predseda". Nový predseda AČE SR bude vymenovaný novým výborom po jesennom 
Valnom zhroma�dení, ktoré bude tzv. volebné (ka�dé 3 roky prebiehajú podľa �tatútu 
AČE SR voľby výboru). 

 
Zapísal: Doc. M. Drtil 
 

 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  17.4.2002 na K�P ChTF STU 

 
1. Ing. Bodík informoval o sympóziu ��ivotné prostredie bez hraníc � odpadová voda 

a odpadové hospodárstvo� pripravovanom Contact Trade Centre, s.r.o, Bratislava, ktoré sa 
uskutoční 23. - 24. mája 2002 v Bratislave. Hlavnou témou tohoto podujatia je �ivotné 
prostredie so �pecializáciou na  vodu, odpady, nakladanie s odpadovými vodami, 
financovanie EU �tandardov v oblasti �ivotného prostredia na Slovensku, privatizácia. 
Cieľom sympózia je analyzovať súčasný stav �ivotného prostredia v oboch krajinách a ich 
hlavných mestách a zároveň hľadať spoločné postupy rie�ení a mo�nej spolupráce 
v daných oblastiach. Hosťom sympózia bude delegát EU a zástupca Európskej banky pre 
financovanie ekologických projektov. Rakúsku delegáciu bude viesť mestská poradkyňa 
pre �ivotné prostredie DI Isabella Kossina. Rakúsko�slovenské sympóziá sa pravidelne 
konajú pod zá�titou magistrátu mesta Viedeň a magistrátu mesta Bratislava, odborným 
garantom pripravovaného sympózia bude Ministerstvo �ivotného prostredia SR. 
AČE SR budú na predmetnom sympóziu reprezentovať Ing. Bodík, Doc. 
Hyáneks príspevkom � Stav v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd v SR�. 

 
2. v rámci výboru bol dopracovaný program na seminár Domové čistiarne odpadových vôd 

Výstavisko TMM Trenčín. Boli zaradené vy�iadané predná�ky z Povodia Hrona a SI�P. 
Program bude rozoslaný členom AČE a ďal�ím potenciálnym účastníkom. Za odborno � 
organizačné zabezpečenie a propagáciu zodpovedá Ing. Bodík.  

 
3. Doc. Námer a Ing.Bodík informovali o ďal�om postupe na projekte - grante Global Water 

Partnership (GWP), ktorý bol na rok 2002 schválený (spolupráca s GWP pri organizácii 
konferencie Odpadové vody, seminári v rámci výstavy AQUA, pri tvorbe www stránky 
AČE SR aj www stránky Slovak Water a pri podpore edičnej činnosti časopisu 
Vodohospodársky spravodajca). V�etky akcie sú priebe�ne zabezpečované: zhodnotenie 
konferencie Odpadové vody viď. ni��ie a informácia vo VHS (organizačne zabezpečoval 
Ing.Hutňan (kon�tatované �iadne problémy). Z príspevku GWP boli hradené vybrané 
konferenčné polo�ky a účasť zástupcom �tátnej a územnej samosprávy a NGO. Zborníky 
z konferencie budú dodatočne zaslané vybraným zástupcom �tátnej a miestnej samosprávy 
pre �ir�iu komunikáciu AČE SR s verejnosťou a jej �ir�iu propagáciu. 
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Práce na tvorbe www stránky pokračujú v súlade so �pecifikáciou a harmonogramom 
projektu (zabezpečuje Doc.Námer a ing. Bodík). Pre GWP bola spracovaná a odoslaná 
priebe�ná správa o plnení úloh projektu. 
Samostatná Príloha časopisu Vodohospodársky spravodajca týkajúca sa vybraných tém 
problematiky vodného hospodárstva a predstavujúca aktivity GWP (viď. zápis z výboru 
AČE SR z 03/2002) bola predbe�ne prerokovaná s predsedom ZVVZ.   

 
4. Ing. Bodík informoval o stave v hospodárení AČE SR a kon�tatoval opätovne uspokojivý 

stav. Stav k 15.4.2002 predstavuje: hotovosť 52 237,- Sk 
    komerčný účet 377 911,13,-Sk 

         nekomerčný účet 132 121,1,-Sk 
Problematickým naďalej ostáva platenie členského príspevku niektorými členmi, nakoľko 
ani k termínu konania výboru nebol výber uzavretý. Ing. Bodík osloví v�etkých neplatičov. 
Zároveň aj touto cestou výbor �iada v�etkých, kto nemá doposiaľ uhradené členské za rok 
2002, aby si bez me�kania splnili túto svoju základnú povinnosť podmieňujúcu podľa 
stanov členstvo. 
 

5. Ing. Hutňan vyhodnotil priebeh konferencie Odpadové vody 2002, ktorá sa konala u� 
tradične v Tatranských Zruboch.  
Konferencie sa zúčastnilo 207 účastníkov, odznelo 30 predná�ok, v rámci posterovej 
sekcie bolo prezentovaných 31 prác, diskusné fórum zamerané na legislatívu v oblasti vôd 
splnilo u� podľa prvých ohlasov  svoj cieľ � rozprúdilo diskusiu o nových legislatívnych 
úpravách. Celkovo konferencia bola veľmi dobre pripravená ako po odborno �
organizačnej, tak aj po spoločenskej stránke. 
Predbe�ný hospodársky výsledok akcie je nasledovný: príjmy 716 150,- Sk, výdavky 503 
461,- Sk, zisk 212 689,-Sk. 
Výbor vyslovuje uznanie a hlbokú vďaku v�etkým, ktorí sa podieľali na zdarnom 
odbornom, organizačnom a technickom zabezpečení a priebehu konferencie.  
Podrobnej�ia informácia o konferencii Odpadové vody 2002 je pripravená na publikovanie 
vo Vodohospodárskom spravodajcovi. 
 

6. AČE SR bola oslovená ako potenciálny spracovateľ metodického pokynu k novelizácii 
NV SR 242/93 Z. z. Nakoľko tomuto predchádza konzultácia pripomienok k návrhu 
nariadenia, bola ustanovená v rámci AČE SR ad hoc skupina na zabezpečenie tejto 
problematiky (ved. skupiny: Ing. Rajczyková) 

 
7. Na základe po�iadavky StVaK Banská Bystrica OZ Prievidza o posúdenie dodávky 

prevzdu�ňovacieho zariadenia pre ČOV Prievidza, výbor navrhuje podľa potreby 
ustanoviť ad hoc skupinu (ved. skupiny: Ing. Belica, ) a osloviť AČE ČR pre rie�enie 
predmetnej problematiky (zástupca Hydroprojektu Praha). Termín vyhotovenia odborného 
stanoviska dohodne osobne vedúci ad hoc skupiny Ing.Belica so StVaKom. 

 
8. AČE SR zabezpečí distribúciu 1. cirkulára  konferencie �Odpadní vody 2003� a �Kaly 

a odpady 2002� v rámci svojej členskej základne a v rámci svojich mo�ností 
 
9. AČE SR osloví Komoru stavebných in�inierov v súvislosti s odborným vzdelávaním pre 
členov komory so zameraním na vodné stavby (zodp. Doc. Námer) 

 
10. Na konferencii Odpadové vody 2002 boli slávnostne podpísané dohody o spolupráci AČE 

SR (doc. Námer) s MaSeZ (Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség) (prof. Dulovicz) 



 

 5 

a AČE SR  s ASPEK Slovensko (Ing. Jech). Nakoľko predseda Zdru�enia 
zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve Ing. Brtko bol v tomto termíne pracovne 
zaneprázdnený, dohoda so ZZVH bola podpísaná bezprostredne po konferencii. AČE SR 
vysoko oceňuje podpísanie týchto dohôd, nakoľko zabezpečia u��ie previazanie a �ir�iu 
informovanosť na�ich vodohospodárskych odborníkov.  

 
11. Výbor schvaľuje realizáciu členského poplatku AČE SR v EWA na rok 2002 po 

akceptovaní členstva v tejto medzinárodnej organizácii. AČE SR bude v EWA zastupovať 
Doc. Ing. Ján Derco, CSc. Zároveň Výbor poveruje Doc.Derca začať rokovanie s NK 
IWA (Prof. Ing. J.Kri�,CSc.)  s cieľom aktivizovania spolupráce obidvoch in�titúcií na 
národnej úrovni. 

 
12. Výbor schvaľuje realizáciu finančného príspevku na edičnú činnosť pre časopis 

Vodohospodársky spravodajca.  
 
13. Výbor AČE SR deleguje za svojho zástupcu na zasadnutí EWA na IFAT 2002 

Ing.K.Kucmana, kde by mala byť prihlá�ka na�ej asociácie do EWA oficiálne 
prerokovaná a schválená členskými in�titúciami. 

 
14. Výbor berie na vedomie aktivity Ing.Samarjaya ohľadom prípravy aktivít na tvorbu 

smerníc AČE SR. Predbe�nými rokovaniami v tejto oblasti s menovaným poveruje 
Doc.Námera  pre  kreovanie samotného zámeru. 

 
Zapísala: Ing. Elena Rajczyková 
 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  18.11.2002 na KEI FChPT STU Bratislava 

 
1. Bola vykonaná kontrola úloh stanovených predchádzajúcim Výborom a stavu ich plnenia 

(Rajczyková) � výbor kon�tatoval, �e úlohy boli splnené alebo sa priebe�ne plnia tak, aby 
bolo zodpovedne pripravené Valné zhroma�denie 

 
2. Bola prerokovaná príprava kandidátskej listiny, prehlásení o kandidovaní a volieb.  
 
3. Vykonanie doladenia prípravy VZ. 
 
4. Informácia o príprave správy revíznej komisie AČE SR (Hutňan). 
 
5. Rôzne � bola prekovaná prihlá�ka Milana I�áka. Výbor kon�tatoval, �e spĺňa podmienky 

pre pridru�ené členstvo v AČE SR 
 
V rámci výboru boli doladené technické otázky prípravy semináru o NV SR č. 491/2002 Z.z. 
a 5. valného zhroma�denia, hlavne technické zabezpečenie  volieb.  
Výbor kon�tatoval, �e VZ aj pripravovaný seminár sú po technickej stránke uspokojivo 
pripravené. 
 
Zapísala: Ing. Elena Rajczyková 
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Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 

konaného dňa  10.12.2002 na K�P ChTF STU 
 
Program výboru bol schválený na základe predlo�eného návrhu a v rámci zasadnutia boli 
prerokované nasledovné okruhy: 

- voľba predsedu 
- voľba ostatných funkcií vo výbore 
- rôzne 

 
1. Za predsedu AČE SR bol opätovne jednohlasne zvolený Doc. Miloslav Drtil- na trojročné 

obdobie 2003 � 2005. 
 
2. Podpredsedom výboru AČE sa opätovne stal Doc. Juraj Námer, hospodárom Ing. Igor 

Bodík a sekretárom Ing. Elena Rajczyková. Výkon základných funkcií vo výbore 
v nasledujúcom období teda kontinuálne naväzuje na doteraj�í stav. Bol privítaný nový 
člen výboru � Doc. Ján Derco.  

 
3. V rámci bodu �rôzne�  bolo prerokované: 

- Mo�nosti zabezpečenia konferencie �Kaly a a odpady� Výbor sa obracia na členov AČE 
o návrhy námetov pre tvorbu Smerníc AČE. Kontakt: Doc. Námer 
- Na základe dohody o spolupráci s ASPEK a po�iadavky vyplývajúcej z rokovania s gen. 
riaditeľom ASPEK  - AČE pripraví pre ASPEK seminár.  
- Mo�nosti získanie grantov v rámci CBC a tzv. �Zeleného projektu�  

4. Uznesenie: 
- Mo�nosti zabezpečenia konferencie �Kaly a a odpady� � potrebné prerokovať s STU 
SvF (Zodpovední: Ing. Hutňan, Doc. Námer) 
- Výbor sa obracia na členov AČE o návrhy námetov pre tvorbu Smerníc AČE. Kontakt: 
Doc. Námer 
- Na základe dohody o spolupráci s ASPEK a po�iadavky vyplývajúcej z rokovania s gen. 
riaditeľom ASPEK  - AČE pripraví pre ASPEK seminár. Obsahovú náplň a rozpočet zvá�i 
výbor a predlo�í ho ASPEKU. Zodpovedný: Doc. Námer, termín: 30.1.2003    
- Získanie grantov v rámci CBC a tzv. �Zeleného projektu� preverí a podľa mo�ností 
pripraví Doc. Námer. 

 
Zapísala: Ing. Elena Rajczyková 
 
 
 
 
 
 


