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ZÁPISY Z VÝBOROV AČE SR  
OD ZALO�ENIA DO KONCA ROKU 2001 

 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia prípravného výboru AČE SR 
konaného dňa  9.4.1999 na K�P ChTF STU 

 
1. Informácia o zaregistrovaní AČE SR. 
 
2. Informácia o príprave spolupráce medzi AČE SR a AČE ČR, správy z výboru AČEČR. 
 
3. Kontaktovanie redakcie Vodního hospodářství (VH) a Vodohospodárskeho spravodajcu, 

�iadosť o vybavenie zľavy na predplatnom VH. 
 
4. Príprava ustanovujúceho Valného zhroma�denia 

4.1. Schválenie postupu - zverejnenie spoločného informačného listu o AČE SR a 
pozvánky na Valné zhroma�denie →   zasadnutie Valného zhroma�denia → intenzívna 
propagácia AČE ako u� existujúcej organizácie s danou členskou základňou  
4.2. Rozdelenie spolupráce na príprave Valného zhroma�denia: 
Príprava informačného listu, pozvánky, kandidátnych listín, programu Valného 
zhroma�denia, tlačiva prihlá�ky - Ing. Drtil 
4.3. Distribúcia uvedených listov a tlačív � po�tou: 
VaK (na úrovni podnik.riaditeľstiev a okres. závodov) a Min.Pôdoh. - VUVH Ing.Belica  
Čistiarenske firmy - K�P ChTF STU Ing.Hutňan, Ing.Drtil 
Kanalizačné firmy - KZI SvF STU Doc. Rusnák, Doc.Námer 
Univerzity a výskumné ústavy - K�P ChTF STU Ing.Bodík 
M�P SR - Doc.Námer 
Doteraj�í členovia AČE ČR, kandidáti do výboru AČE SR, potenciálni členovia AČE (u� 
predtým kontaktovaní) - K�P ChTF STU Ing.Drtil 
4.4. Distribúcia uvedených listov a tlačív - osobná náv�teva: 
M�P - Doc.Námer, Doc Derco 
MP - Ing.Belica, Doc.Derco  
Komora stavebných in�inierov - Doc.Hyánek, Doc.Rusnák 
4.5. Zabezpečenie miestnosti Valného zhroma�denia - Ing.Drtil 
4.6. Príprava kandidátnych listín: 
- kandidáti do výboru budú 16 a pri voľbách sa zabezpečí, aby vo výbore boli aspoň 2 
zástupcovia prevádzkovateľov a realizátorov kanalizácií a ČOV (dohodne sa priamo na 
Valnom zhroma�dení) 
- kandidáti do revíznej komisie budú 3 
- bol navrhnutý a schválený zoznam kandidátov: 
výbor: Ing. Peter Belica, CSc. Bratislava �VV, Ing. Igor Bodík, CSc. Bratislava �VV, 
Doc. Ing. Ján Derco, CSc., Bratislava �VV, Ing. Miloslav Drtil, CSc. Bratislava �VV, 
Ing. Viktor Hayden Spi�ská Nová ves PPR, Ing. Vladimír Hlavačka, CSc. Bratislava 
�VV, Doc. Ing. Ľubomír Hyánek, CSc. Bratislava �VV, Dr. Ing. Karol Kratochvíl Bytča 
PPR, Ing. Ľubomír Krcho Bratislava PPR, Ing. Karol Kucman, CSc. Bratislava PPR, Ing. 
Marian Lesanský  Bratislava  PPR, Doc. Ing. Juraj Námer,CSc. Bratislava �VV, Ing. 
Elena Rajczyková, CSc. Pova�ská Bystrica �VV, Doc. Ing. Du�an Rusnák, CSc. 
Bratislava �VV, Ing. Zoltán Samarjay Bratislava PPR, Ing. Júlia �umná Bratislava �VV  
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Pozn.:   �VV - zamestnaný v oblasti �kolstva, vedy a výskumu,  PPR - zamestnaný v oblasti 
prevádzkovej, projekčnej a realizačnej činnosti  
revízna komisia: Dr. Ing. Marian Bilanin Bytča, Ing. Milo� Dian Ru�omberokIng. 
Miroslav Hutňan Bratislava 
4.7. Oslovenie kandidátov do výboru a revíznej komisie (Ing.Drtil, Ing.Bodík) - po ich 
schválení sa rozo�lú spolu s informačnými materiálmi o Valnom zhroma�dení aj 
kandidátne listiny (ale v zmen�enej a zmenenej forme, originály kandidátnych listín budú 
odovzdané a� na Valnom zhroma�dení jeho účastníkom). 
4.8. Ustanovujúce Valné zhroma�denie bude 13.5.1999 o 9,30 v budove ChTF STU, 
Radlinského 9, Bratislava. 

 
5. Prerokoval sa prvý návrh dohody medzi AČE SR a AČE ČR - upresní a dokončí nový 

výbor AČE SR 
 
Zapísal: Ing.Drtil, Csc.  

 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa 13.5.1999 na K�P ChTF STU  

 
1. Novozvolený výbor a revízna komisia kon�tatovali hladký priebeh valného zhroma�denia 

a uvítali a� neočakávane vysokú účasť. Ďaľ�ím pozitívom bolo zastúpenie v podstate 
v�etkých profesií z odboru AČE (od firiem cez V�, VÚ a� po zástupcov �tátnych 
orgánov). 

 
2. Prebehla voľba funkcionárov výboru a revíznej komisie. Predsedom revíznej komisie sa 

stal Ing.Hutňan. Funkcie vo výbore AČE boli zvolené nasledovne - Ing. Drtil predseda, 
Doc Námer - podpredseda, Ing. Rajczyková sekretár, Ing. Bodík � hospodár. 

 
3. Ing. Bodík bol poverený vybavením IČO a účtu v peňa�nom ústave pre asociáciu. Ing. 

Drtil bol poverený prípravou informačných listov o reálnom vzniku AČE, spracovaním 
konečného znenia Organizačného, Rokovacieho a Volebného poriadku AČE a 
zabezpečením pečiatky AČE. 

 
4. Ďaľ�ie zasadnutie výboru bude 26.5.1999 na Katedre �ivot.prostredia CHTF STU. 
 
Zapísal: Ing. Miloslav Drtil, CSc. 
 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  26.5.1999 na K�P ChTF STU  

 
1. Prejednanie informačných listov do časopisov: 

- krátke články s informáciou o vzniku, cieľoch a aktivitách AČE zabezpečia Ing. Drtil 
(Vodní hospodářství / Čistírenské listy), Ing. Krcho (Vodohospodársky spravodajca), Doc. 
Hyánek (In�inierske stavby, Stavba a projekt) a Ing. Rajczyková (Obecné listy). 

 
2. Propagácia AČE SR na výstave AQUA Trenčín 99: 
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- mo�nosť informačnej predná�ky o AČE SR overia a v prípade mo�ností zrealizujú Doc. 
Námer a Doc. Rusnák (v rámci na konferencie AQUA 99) 
- mo�nosť umiestnenia propagačných materiálov a prihlá�ok overia a prípadne zabezpečia 
Ing. Rajczyková a Ing. Belica  

 
3. Propagáciu AČE SR formou informačných predná�ok na odborných seminároch VÚVH 

(�trba + Kurz vodohospodárov Bratislava) zabezpečí Ing. Belica a na konferencii 
Podnikových vodohospodárov zabezpečí Doc. Námer 

 
4. Prípravou predná�kového bloku o analýzach odpadových vôd v rámci konferencie 

Hydrochémia a rokovaniami o mo�nej spoluorganizácii tejto konferencie bol poverený 
Ing. Dian 

 
5. Začiatkom októbra sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach odborný seminár 

"Rekon�trukcie ČOV", ktorý bude spoluorganizovať VÚVH a AČE SR Bratislava. 
Prípravu, organizáciu a odbornú garanciu seminára zabezpečuje Ing. Belica. V�etci 
členovia AČE budú o tejto akcii v najbli��om čase informovaní. 

 
6. Verzia pečiatky AČE bez loga je k dispozícii od 27.5.99 (Ing. Drtil) 
 
7. Ing. Bodík informoval o udelení IČO pre asociáciu - IČO 31796362 
 
8. Účet AČE bude otvorený 28.5.99 v Tatrabanke. Podpisové právo na príslu�ný účet budú 

mať predseda (Ing.Drtil), sekretár (Ing.Rajczyková) a hospodár (Ing.Bodík). Prístup k 
bankovým operáciám na Internete bude mať hospodár (Ing.Bodík) 

 
9. Jednania s daňovým poradcom a zabezpečenie spolupráce vybaví Ing. Bodík a Ing.Drtil 
 
10. Výbor AČE odporúča v�etkým členom asociácie pou�ívať vo svojich firemných 

materiáloch i v odborných príspevkoch formuláciu o členstve dotyčnej osoby v AČE SR. 
 
11. Objednávku a distribúciu časopisu Vodní hospodářství a Čistírenské listy pre členov AČE 

zabezpečí Ing. Drtil. Podľa predbe�ného jednania s redakciou by sa mala zabezpečiť 
distribúcia časopisu od polovice roka 1999.  

 
12. Mo�nosti distribúcie časopisu Vodohospodársky spravodajca overí Ing. Krcho 

(predpokladá sa 40 - 50 ks). Zároveň budú v�etci členovia AČE vyzvaní, aby informovali 
výbor o tom, či tento časopis u� odoberajú.  

 
13. Mo�nosť zriadenia www stránky na ChTF STU overuje Ing. Bodík. V priebehu tý�dňa by 

mala byť známa odpoveď. V prípade kladného vybavenia sa jej obsahom a spôsobom 
obnovovania bude zaoberať Ing. Bodík a Doc. Námer, ktorí si na daný účel vyberú 
spolupracovníkov. V prípade problémov na ChTF STU overí mo�nosť umiestnenia 
stránky na SvF STU Doc. Námer. 

 
14. Informačné listy o vzniku AČE SR ako potenciálneho partnera pre zahraničnú spoluprácu 

vypracujú Ing. Drtil a Doc. Námer. Budú zaslané partnerským profesným organizáciám 
do ČR, SRN, Rakúska, Maďarska a Poľska.  
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15. Neúplné prihlá�ky členov AČE sú stále v �tádiu doplňovania a v najbli��ích dňoch sa 
predpokladá ich kompletizácia (zabezpečuje Ing. Rajczyková, Ing. Drtil a Ing. Krcho). 
Následne bude spracovaná kompletná databáza aj s identifikačnými číslami (Ing. 
Rajczyková) a za�le sa v�etkým členom AČE.  

 
16. Konečná verzia Organizačného poriadku, Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku 

bola spracovaná na základe pripomienok Valného zhroma�denia (Ing. Drtil) a bude 
zaslaná členom AČE. 

 
17. V priebehu cca 14 dní obdr�ia v�etci členovia doteraj�ie materiály AČE: Stanovy,  

Organizačný poriadok, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, zápis z valného 
zhroma�denia, zápis z prvých dvoch zasadnutí výboru, �ek na zaplatenie členského (s 
láskavým upozornením na termín zaplatenia do konca júna 1999), dotazník o odbere 
Vodohospodárskeho spravodajcu a databázu členov aj s adresami (Ing. Rajczyková). 

 
18. Výbor odsúhlasil prípravu bienálnej konferencie AČE SR pre rok 2000. Názov, termín, 

miesto konania a zlo�enie prípravného, resp. organizačného výboru konferencie budú 
upresnené do konca septembra 99. Odsúhlasila sa verzia prihlasovania príspevkov formou 
abstraktu a pridelenia plenárnych predná�ok vybraným účastníkom (orientačne do 
decembra 1999). Podnetné návrhy sú kedykoľvek vítané.  

 
19. Jednaniami o koordinácii vybraných odborných akcií v SR bol poverený Doc. Námer a 

Doc.Hyánek. 
 
20. Výbor AČE iniciuje v "prázdninovom termíne" spoločné zasadnutie výborov AČE SR a 

AČE ČR. 
 
21. Výbor AČE si dovoľuje vyzvať členov asociácie k organizovaniu a aktivizovaniu 

odborných skupín rie�iacich, resp. pomáhajúcich rie�iť konkrétne aktuálne problémy z 
odboru AČE.  

 
Zapísal:  Ing. Miloslav Drtil, CSc. 

 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  23.9.1999 v Modre Harmónii  

 
1. Ing. Drtil a Ing. Bodík informovali o stave členskej základne a o platení členských 

príspevkov. Ku dňu zasadnutia výboru bol počet zaplatených členských príspevkov 55, čo 
znamená, �e z pôvodne prihlásených 60 členov zaplatilo 92 %. Výbor ocenil vysokú 
platobnú disciplínu, i keď niektoré poplatky pri�li relatívne dlhú dobu po termíne. 
Prihlá�ky členov bez zaplatenia členského budú do Valného zhroma�denia prejednané 
osobne. 

 
2. Výbor zabezpečil propagáciu AČE SR formou informačných listov v časopisoch Vodní 

hospodářství, Vodohospodársky spravodajca, Obecné listy, Stavba a projekt a In�inierske 
stavby. Doc. Hyánek zabezpečí vytlačenie informačného listu aj v časopise TZB. Takisto 
bola zrealizovaná propagácia AČE SR na výstave AQUA Trenčín 99. 
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3. Zástupcovia výboru vykonali osobné náv�tevy na Ministerstve pôdohospodárstva, 
Ministerstve �ivotného prostredia a Ministerstve výstavby a verejných prác, kde 
kompetentných pracovníkov informovali o vzniku AČE SR, jej cieľoch a predpokladanom 
postavení v odbornej verejnosti. Vo svojich rozhovoroch prízvukovali, �e AČE SR 
nevznikla ako konkurenčná organizácia s cieľom atomizovať existujúcu �truktúru 
organizácii s pôsobnosťou vo vodnom hospodárstve SR, ale ako dobrovoľná, ale zároveň 
výberová organizácia, ktorá chce byť v prvom rade partnerom a ktorá chce byť 
nápomocná pri rie�ení aktuálnych problémov najmä odborným potenciálom svojich 
členov. Zároveň by sa mohla stať bezprostredným partnerom pre obdobné zahraničné 
profesné organizácie, ktoré takisto zdru�ujú vybraných odborníkov z oblasti čistiarenstva 
a stokovania a ktoré sa intenzívne zapájajú do atraktívnych medzinárodných projektov 
(AČE v ČR, ATV v Nemecku, ŐWAV v Rakúsku, MaSzeSz v Maďarsku apod.). 
Výbor navrhuje, aby kompetentní zástupcovia ministerstiev a príbuzných profesných 
organizácií boli pozvaní na najbli��ie Valné zhroma�denie s predpokladaným termínom 
koniec novembra / začiatok decembra. 

 
4. Výbor zároveň poveril Ing. Drtila, Doc. Námera a Doc. Hyánka, aby s podobne 

informatívnym cieľom nav�tívili vedenie Zdru�enia zamestnávateľov vo vodnom 
hospodárstve a umo�nili nadviazanie budúcich kontaktov.  

 
5. Doc. Námer informoval o zriadení internetovej stránky AČE SR, ktorú bude spravovať a 

aktualizovať Ing. Stanko a Doc. Námer. Výbor v zastúpení Doc. Námerom dohodne cenu 
prác na udr�iavaní internetovej stránky. Stránku AČE nájdete na adrese: www.kzdi.sk/ace 
Výbor vyzýva členov AČE SR na nav�tevovanie tejto stránky a zároveň k prispievaniu na 
ňu. Príspevky je potrebné posielať na adresu hociktorého člena výboru (najlep�ie 
Doc.Námer resp. Ing.Bodík). Výbor pre�tuduje a skontroluje text, či vyhovuje poslaniu a 
pozícii AČE a následne ho podstúpi na zverejnenie.  

 
6. Výbor prejednal mo�nosti zahraničnej spolupráce AČE SR. Kon�tatoval veľmi dobré 

vzťahy s AČE ČR, ktoré potvrdilo aj spoločné zasadnutie výborov a revíznych komisií 
AČE ČR a AČE SR konané dňa 23.9.1999 a rozpracovaná Dohoda o spolupráci medzi 
obidvoma AČE (s jej návrhom budú v�etci členovia oboznámení a stane sa predmetom 
schvaľovania na Valnom zhroma�dení).  
Nadviazanie kontaktov s ďaľ�ími odbornými organizáciami (v prvom kroku s 
organizáciami z okolitých �tátov) bude prioritnou úlohou a z tohoto dôvodu bude 
odoslaný informačný list na ATV - Nemecko, ŐWAV - Rakúsko, MaSzeSz - Maďarsko 
(zabezpečí Ing.Drtil a Doc.Námer). 

 
7. Výbor diskutoval účasť na prvých dvoch akciách organizovaných za spolupráce AČE SR: 

na "Sympóziu Rekon�trukcie ČOV a stokových sietí" dňa 5-6.10.1999 v Trenčianskych 
Tepliciach a na "Medzinárodnom kolokviu Aktuální otázky odvádění a či�tění odpadních 
vod ve středoevropském regionu" dňa 20.10.1999 v Brne. Obidve akcie by mali byť 
tematicky aktuálne nielen pre preva�nú časť členstva AČE, ale aj pre ostatnú odbornú 
verejnosť.  
Zároveň bola dohodnutá forma propagácie AČE na týchto akciách. Vzhľadom na 
organizáciu týchto akcií bude hlavná pozornosť v tomto smere venovaná sympóziu v 
T.Tepliciach. 

 
8. V budúcom roku predpokladá AČE SR organizáciu viacerých odborných akcií, pričom 

prvoradý význam bude mať bienálna konferencia Odpadové vody. V prípade avizovaného 



 

 6

schválenia mo�nosti ubytovania a konania konferencie by sa táto akcia konala vo 
Vojenskej zotavovni Tatranské Zruby v termíne 26-28.4.2000. Konferenciu bude 
organizovať AČE SR, pričom sa očakáva spoločná účasť odborníkov zo SR aj ČR. 
�pecifikom tejto konferencie by malo byť prepojenie konferenčnej časti a tzv. 
prevádzkového dňa, v rámci ktorého by mali byť vytvorené sekcie s rôznymi témami, v  
ktorých by vznikli diskusné fóra na vybrané prevádzkové problémy a mo�nosti ich 
rie�enia. Programový výbor konferencie zabezpečí organizáciu týchto sekcií a zabezpečí 
účasť renomovaných odborníkov zo SR a ČR, pričom účastníci konferencie budú mať 
mo�nosť prispieť k výberu diskutovaných tém pomocou dotazníka spracovaného 
programovým výborom konferencie.Takáto akcia by sa mala stať zaujímavou aj pre �ir�iu 
odbornú verejnosť. 
Zároveň výbor odporúčil pre plán akcií na rok 2000 organizáciu odborného seminára pre 
starostov o stokových sieťach a ČOV. 

9. Distribúcia časopisov: k dne�nému dňu sa podarilo zabezpečiť distribúciu časopisu Vodní 
hospodářství a Čistírenské listy v�etkým členom AČE SR. Pôvodne uva�ovaná distribúcia 
Vodohospodárskeho časopisu je zatiaľ problematická a bude sa  o nej e�te jednať so 
zástupcami Zdru�enia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. 

 
Zapísal: Ing.Drtil,CSc. 
 
 
 

Zápis  zo spoločného zasadnutia výboru a revíznej komisie AČE SR a AČE ČR 
konaného dňa 23.9.1999 v Modre - Harmónii  

 
1. Úvodom sa členovia výborov a revíznych komisií obidvoch asociácií vzájomne 

predstavili. Zároveň boli prezentované súčasné i dlhodobé ciele obidvoch asociácií, ktoré 
sa ukázali ako veľmi podobné a pri ktorých sa potvrdilo, �e blízka spolupráca obidvoch 
asociácií sa javí nielen ako �iadúca, ale aj ako neodvrátiteľná. 

 
2. Následne bola prejednaná príprava a koordinácia spoločných odborných akcií, pričom 

hlavná pozornosť bola venovaná bienálnym konferenciám, ktoré sú profilové akcie 
obidvoch asociácií. Výbory odporúčili ka�doročné konanie týchto akcií, pričom asociácie 
sa budú striedať pri ich organizácii. Obava z nedostatku nových tém pri ka�doročnej 
organizácii "veľkých" konferencií je samozrejme mo�ná, ale jej opodstatnenosť sa dá 
overiť len vlastnou skúsenosťou. Zároveň tieto akcie spĺňajú aj určitú spoločenskú funkciu 
a prispievajú nielen k nadväzovanizu kontaktov, ale aj ich udr�iavaniu.  

 
3. Ďaľ�ím bodom týkajúcim sa týchto konferencií bolo ich mo�né zatraktívnenie, k čomu by 

mohla prispieť aj určitá programová �pecifikácia - kým konferencia Odpadní vody 
poriadaná AČE ČR by si zachovala svoj doteraj�í charakter medzinárodnej akcie s 
účasťou renomovaných zahraničných odborníkov (ktorých ka�doročné zabezpečenie by 
mohlo byť v čoraz nabitej�om kalendári akcií problémové), konferencia Odpadové vody 
poriadaná AČE SR by mala konferenčnú časť charakterizujúcu najnov�ie trendy v čistení 
a stokovaní spojenú s tzv. "prevádzkovými dňami". V ich rámci by vznikli diskusné fóra 
na vybrané prevádzkové problémy a mo�nosti ich rie�enia. Programový výbor konferencie 
by zabezpečil organizáciu týchto sekcií a účasť renomovaných odborníkov zo SR a ČR, 
pričom účastníci konferencie budú mať mo�nosť prispieť k výberu diskutovaných tém 
pomocou vopred rozoslaných dotazníkov. 
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Uvedené alternatívy boli prejednané ako mo�nosti, ktoré sa samozrejme upresnia, zmenia 
alebo potvrdia a� na základe ohlasov odbornej verejnosti. 

 
4. Ďaľ�ím bodom programu bolo spracovanie návrhu Dohody medzi AČE SR a AČE ČR o 

spolupráci, na základe ktorej by do�lo k prepojeniu obidvoch asociácií (vzájomné 
uznávanie členstva, spoločné akcie, vzájomné informovanie). Návrh dohody, ktorý vzi�iel 
z rokovania výborov a ktorý bude pripomienkovať a schvaľovať Valné zhroma�denie 
AČE SR, resp. Valná hromada AČE ČR, je v nasledujúcom texte: 

 
Dohoda medzi AČE SR a AČE ČR o spolupráci 

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky AČE SR a Asociácia čistírenských 
expertú České republiky AČE ČR 

 
I. vzhľadom na 

• rovnaké poslanie a postavenie AČE SR a AČE ČR  
• rovnaké ciele činnosti AČE SR a ACE ČR  
• rovnaké kritériá pri prijímaní za člena AČE SR a AČE ČR a pri ukončení členstva 
• rovnaký postup prijímania nových členov AČE SR a AČE ČR 
• rovnaké práva a povinnosti členov AČE SR a AČE ČR  
• rovnakú organizačnú �truktúru AČE SR a AČE ČR  
• rovnaký spôsob vykonávania funkcií AČE SR a AČE ČR  
• rovnaké zásady činnosti orgánov AČE SR a AČE ČR  
• rovnaké zásady hospodárenia AČE SR a AČE ČR  
• rovnaké zásady schvaľovania nových dokumentov AČE SR a AČE ČR  
• rovnaké zásady zmeny stanov AČE SR a AČE ČR  
• rovnaké zásady ukončenia činnosti AČE SR a AČE ČR  

 
II. so snahou dosiahnuť  

• intenzívnej�iu spoluprácu členov AČE SR a AČE ČR 
• efektívnej�ie napĺňanie poslania AČE SR a AČE ČR 
• aktívnej�iu výmenu odborných poznatkov a skúseností medzi členmi AČE SR a AČE ČR 

ako aj s odborníkmi mimo členskú základňu v SR a ČR 
• skvalitnenie odbornej výchovy vlastných členov i odborníkov, ktorí nie sú členmi AČE  

SR a AČE ČR 
• zabezpečenie kvalitnej�ej odbornej pomoci pri výskume, vývoji, navrhovaní, realizácii a 

prevádzkovaní stokových sietí a čistiarní odpadových vôd 
 

III. uzatvárajú dohodu o spolupráci, na základe ktorej 
• individuálni riadni, individuálni pridru�ení, korporatívni a čestní členovia AČE SR sa 

dňom podpísania tejto dohody, resp. dňom prijatia za člena AČE SR automaticky stávajú 
členmi AČE ČR pri zachovaní v�etkých práv a povinností vyplývajúcich zo Stanov AČE 
ČR a Organizačního řádu AČE ČR okrem práva hlasovať, voliť a byť volený a povinnosti 
platiť členské príspevky na účet AČE ČR 

• individuálni riadni, individuálni pridru�ení, korporatívni a čestní členovia AČE ČR sa sa 
dňom podpísania tejto dohody, resp. dňom prijatia za člena AČE ČR automaticky stávajú 
členmi AČE SR pri zachovaní v�etkých práv a povinností vyplývajúcich zo Stanov AČE 
SR a Organizačného poriadku AČE SR okrem práva hlasovať, voliť a byť volený a 
povinnosti platiť členské príspevky na účet AČE SR 

• ka�dá asociácia má vlastný účet  
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• vý�ka členského príspevku v obidvoch AČE bude vzájomne koordinovaná 
• obidve asociácie sa budú navzájom informovať o v�etkých odborných akciách, o 

zasadaniach výborov a Valných zhroma�dení, resp. Valných hromád  
• odborné akcie a Valné zhroma�denia, resp. Valné hromady obidvoch asociácií budú 

prístupné pre v�etkých členov AČE SR a AČE ČR pri zachovaní výhod pre členov 
obidvoch asociácií  

• ka�dá asociácia zodpovedá len za vlastné hospodárenie 
• ka�dá asociácia má vlastnú pečiatku 
• AČE ČR súhlasí s poskytnutím loga asociácie pre AČE SR, pričom tvar aj rozmery sú 

zachované, len farba loga AČE ČR je zelená a farba loga AČE SR je modrá 
• obidve asociácie sa zaväzujú organizovať bienálnu konferenciu, pričom AČE ČR bude 

organizovať konferenciu s názvom Odpadní vody ka�dý nepárny rok a AČE SR bude 
organizovať konferenciu s názvom Odpadové vody ka�dý párny rok 

Táto dohoda je  obojstranne vypovedateľná na základe rozhodnutia Valného zhroma�denia 
AČE SR alebo Valnej hromady AČE ČR. 
 
Zapísal: Ing. Miloslav Drtil, Csc. 
 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  6.4.2000 na K�P ChTF STU 

 
1. Informácia o stave členskej základne 

K 5.4.2000 bolo zaplatených 40 individuálnych členských poplatkov + 2 korporatívne. 
Nedoplatky, resp. prípadné zru�enie členstva prejedná s dotyčnými Ing. Rajczyková. 
Upresnenie databázy zabezpečí Ing. Rajczyková, pričom  sa vyu�ije najmä osobný kontakt 
na konferencii Odpadové vody. Certifikáty o členstve na roky 2000 - 2001 zabezpečí Ing. 
Rajczyková. 

 
2. Uzavretie dohody o spolupráci s OWAV Rakúsko  

Zmluva s OWAV bude ulo�ená v archíve AČE SR. Členovia AČE SR budú informovaní 
o akciách OWAV na konferencii Opadové vody 2000 a v liste zaslanom v máji 2000 
spolu s certifikátmi o členstve. O obsahu zmluvy bude podaná informácia aj v rámci 
správy o činnosti AČE SR, ktorá bude pripravená pre časopis Vodohospodársky 
spravodajca po konferencii Odpadové vody 2000. (Zvýrazni sa mo�nosť účasti na 
odborných akciách OWAV, ktoré sú pre členov AČE SR zlacnené, resp. zadarmo). Výbor 
vzal na vedomie, �e v období zima 2000 - jar 2001 sa pripraví odborná akcia spolu 
OWAV.  
Ing. Rajczyková zabezpečí zasielanie Vodohospodárskeho spravodajcu na OWAV 
Rakúsko. Časopis OWAV bude archivovaný na sekretariáte AČE SR a bude k dispozícii 
členom AČE SR. 

 
3. Deň vody Banská �tiavnica  + spolupráca so Zdru�ením zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve (ZZVH) 
Informáciu o priebehu Dňa vody 2000 v B.�tiavnici podal Ing. Drtil, ktorý sa akcie 
zúčastnil ako zástupca AČE SR. Počas diskusií s vedením ZZVH bolo kon�tatované, �e 
pozícia AČE SR sa vníma ako príspevok k zvý�eniu odbornej úrovne čistiarenstva v SR a 
zároveň  sa bude hľadať optimálna forma vzájomnej spolupráce (členstvo AČE SR v 
ZZVH, zmluva o spolupráci (?)). O aké formy sa bude jednať, rozhodne výbor na základe 
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informácií o činnosti ZZVH a po pre�tudovaní stanov ZZVH (zabezpečí Doc.Hyánek, 
Doc.Námer, Ing.Drtil). 
Časopis ZZVH Vodohospodársky spravodajca bude distribuovaný v�etkým členom AČE 
SR podľa adries z jej databázy. Zabezpečí Ing. Rajczyková cez Ing Brtka a redakciu 
časopisu sídliacu v budove VÚVH.  

 
4. Uzavretie dohody s AČE ČR v Moravskej Třebovej  

Akcie v Moravskej Třebovej, kde sa bude v rámci seminára o Rekon�trukcii ČOV 
podpisovať dohoda o splupráci medzi AČE SR a AČE ČR, sa zúčastnia za AČE SR Ing. 
Drtil, Doc Hyánek, Doc. Námer, Ing. Rajczyková, Ing. Kucman a Ing. Lesanský. Prípravu 
akcie zabezpečil organizátor seminára VHOS Mor.Třebová. Účasť na seminári z rozpočtu 
AČE SR bude hradená pre Ing. Drtila a Doc.Hyánka, ostaní členovia sa zúčastnia 
podpisovania Dohody v rámci účasti na seminári hradenej v rámci vlo�ného. Riaditeľ 
VHOS M.Třebová  dostane od AČE SR čestnú pozvánku na konferenciu Odpadové vody 
2000. 
Na podpisovanie dohody zabezpečí AČE SR spomienkové predmety (dresy s logom AČE 
SR a AČE ČR).   

 
5. Konferencia Odpadové vody Tatranské Zruby  

Informáciu o akcii a jej príprave podal Ing. Hutňan a Ing.Drtil. Kon�tatoval, �e 
konferencia je pripravená a nemali by nastať organizačné ani programové problémy. 
Výbor zároveň rozhodol, �e organizátori konferencie, ktorí zabezpečili kompletne celý jej 
priebeh bez potreby subdodávok od iných firiem, obdr�ia formou odmien 50 % z výnosu 
akcie (príjem - náklady). Konečný rozpočet schváli výbor AČE SR. 

 
6. Internetová stránka  

Doc. Námer informoval o zabezpečení minimálne poruchového chodu www stránky AČE, 
pričom táto stránka sa bude aktualizovať �tvrťročne. Fungovanie stránky zabezpečí 
Ing.Stanko s Doc. Námerom. Doc. Námer zároveň zabezpečí udr�iavenie stránky Ing. 
Stankom aj zmluvne. 

 
7. Diskusia  

7.1. Do archívu AČE SR budú dodávané v�etky časopisy, zborníky a správy z odbornej 
činnosti AČE SR. (Doc.Námer v najbli��ej budúcnosti dodá kópie svojich správ a 
posudkov). Zároveň bude u jednotlivých príspevkoch kon�tatované, či ich charakter je 
dôverný alebo verejne k dispozícii. Členovia spracovávajúci odborné práce za AČE SR 
dohodnú u� pri podpise zmluvy, aký bude charakter konkrétnych výsledkov a či budú 
archivované ako dôverné alebo verejne dostupné (resp. dokedy budú mať dôverný 
charakter). 
7.2. Aktualizovaná databáza členov bude odoslaná do redakcie Vodního hospodářství do 
20.5.2000. Zároveň sa doplatí faktúra za odber časopisov - zabezpečí Ing. Bodík. 
Databázu pre odber Vodohospodárskeho spravodajcu v rovnakom termíne zabezpečí Ing. 
Rajczyková. 
7.3. Doc Námer zabezpečí za AČE SR v prípade ďal�ieho záujmu organizátora odborného 
seminára "Nekonvenčneé malé ČOV" odborný program a garanciu sekcie o malých ČOV. 

 
Zapísal: Ing. M. Drtil, CSc. 
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Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  11.5.2000 na VÚVH Bratislava 

 
1. Konferencia Odpadové vody 2000  

Konferencia Odpadové vody 2000 v Tatr. Zruboch bola zhodnotená ako úspe�ná akcia. 
Potvrdzujú to aj doteraj�ie informácie a referencie od účastníkov. Konečné vyúčtovanie 
konferencie predlo�í Ing. Hutňan a Ing. Bodík na nasledujúci výbor AČE. Ale u� dnes je 
mo�né kon�tatovať aj finančnú úspe�nosť akcie. 
Správu o konferencii pripraví Ing. Drtil, pričom bude poskytnutá na opublikovanie v 
Čist.Listoch, Vodohospodárskom spravodajcovi. Prípadné  mo�nosti ďal�ieho 
publikovania v ostatných odborných časopisoch overí a zabezpečí Doc. Hyánek. 
Správu z prevádzkového dňa a jej emailovú distribúciu zabezpečí Ing. Drtil a Doc. Námer. 
Zborníky z konferencie budú ulo�ené, resp. zaslané: 
- sekretariát AČE SR, sekretariát AČE ČR, Ing. Langr (riaditeľ VHOS M.Třebová), Ing. 
Brtko (riaditeľ VÚVH a predseda ZZVH). Zabezpečí Ing. Rajczyková a Ing. Drtil. 
Správa z prevádzkového dňa a článok o konferencii budú ulo�ené aj na www stránke 
(doc.Námer). 

 
2. Uzavretie dohody s AČE ČR v Moravskej Třebovej  

Výbor ocenil veľmi dobrý priebeh akcie podpisovania Dohody medzi AČE SR a ČR. 
Ďakovný list organizátorovi akcie VHOS M.Třebová napí�e Ing.Drtil. Originály dohôd sú 
ulo�ené na sekretariáte AČE SR. 

 
3. Spolupráca s M�P SR  

Z M�P SR (zodpovedný Ing.Tirpák) bola na AČE SR adresovaná objednávka na 
vypracovanie Zákona o poplatkoch a Inventarizácie zdrojov znečistenia podľa Smerníc 
EU. Konkrétnej�ie informácie podali Ing. Ga�períková a Ing. �umná ako hostia zasadnutia 
výboru. Po diskusii k tomuto problému výbor AČE kon�tatoval, �e sa jedná o záva�nú a 
náročnú zákazku, ktorá by ale mala po jej úspe�nom zvládnutí znamenať pre AČE SR 
vysoko pozitívnu reklamu a zároveň by malo dôjsť k naplneniu jedného z hlavných cieľov 
AČE SR, t.j. poskytnutiu odborného potenciálu pre legislatívne aktivity. 
Súčasná predstava výboru je, �e na ka�dú úlohu sa vytvorí odborná skupina AČE SR, 
ktorá bude koordinovať práce a zároveň bude podľa potreby spolupracovať s odbornými 
konzultantami zo zainteresovaných in�titúcií. Odborná skupina pre vypracovanie návrhu 
Zákona o poplatkoch bola predbe�ne navrhnutá v zlo�ení Ing.Drtil (K�P ChTF STU), Ing. 
Ďuro�ka (VVaK Poprad), Ing. Ga�períková (M�P SR), Ing. Miklá� (SVP Povodie Váhu 
Pie�ťany), Doc.  Námer (ČOVSPOL BA), Ing. Rajczyková (VÚVH). 
Odborná skupina pre inventarizáciu nebezpečných látok bola predbe�ne navrhnutá 
v zlo�ení Ing.Dian (VÚVH), Ing. Geisbacher (SI�P), Ing. Hutňan (K�P ChTF STU) a 
Ing. �umná (VÚVH). 
Do konca mája 2000 sa overí členstvo v skupinách, prípadne sa vymení, resp. doplní o 
ďal�ích kompetentných zástupcov. V prvej polovici júna sa zídu obidve skupiny so 
zástupcami objednávateľa M�P SR, kde sa dohodne konkrétny postup rie�enia. Následne 
bude rie�enie úlohy zabezpečené zmluvne cez �tatutárnych zástupcov AČE SR. 
Pozn.: Ing Ga�períková dohodla stretnutie odborných skupín AČE so zástupcami M�P SR 
na 12.6. 2000 o 13,30 hod. 

 
4. Diskusia  

4.1. Výbor AČE SR odsúhlasil prezentáciu AČE SR v kalendári AČE ČR pre rok 2001. 
Zabezpečí Ing. Drtil a Ing.Bodík 



 

 11

4.2. V�etkým členom AČE bude zaslaný spolu s certifikátmi o členstve aj zoznam 
najbli��ích akcií AČE ČR a OWAV Rakúsko, ktoré sú za zvýhodnenia vyplývajúceho 
z uzavretých dohôd o spolupráci prístupné pre v�etkých členov AČE SR.  
Prípadná účasť na akciách poriadaných ATV bude prejednávaná individuálne prípad od 
prípadu, pričom v tomto období, keď e�te nie je podpísaná oficiálna dohoda o spolupráci 
medzi AČE SR a ATV, budú prípadní účastníci vyberaní hlavne s ohľadom na mo�nosť 
ďal�ieho zmysluplného �írenia získaných poznatkov (napr. v rámci pedagogického 
procesu, v rámci činnosti odborných skupín apod.). Výbor zároveň vyu�il ponuku Ing 
Plotěného (ako predsedu odbornej skupiny AČE ČR) na účasť zástupcu AČE SR na 
seminári o Európskej legislatíve a normotvorných aktivitách v oblasti čistenia na malých 
ČOV, ktorá sa bude konať v júni v Kasseli v SRN. Výbor na túto akciu odporúčil Ing. 
Herdovú, u ktorej sa predpokladá v blízkej budúcnosti aktívna účasť na prácach v rámci 
odbornej skupiny AČE ČR pre kusová vodohospodářská zařízení a ktorá by mala aktivity 
tejto skupiny postupne roz�íriť aj na SR. 
Pozn.: na tomto mieste je nutné upozorniť na závery predchádzajúceho výboru, na základe 
ktorých účastník spracuje referát o akcii. Týmto sa zabezpečí informovanosť členov AČE 
SR, ktorí zároveň budú upozornení na zborník a prípadné ďal�ie materiály z danej akcie 
ulo�ené na sekreteriáte AČE SR. 
4.3. Ing. Drtil zabezpečí na zasadnutí výboru AČE ČR výmenu aktualizovaných databáz 
AČE. 
4.4. Databázu pre rok 2000 � 2001 doplní v poslednom termíne 15.5.2000 Ing. 
Rajczyková. Táto databáza bude rozoslaná členskej základni spolu s certifikátmi a 
programom akcií (Ing.Rajczyková). 
4.5. Na základe novej databázy sa zabezpečí distribúcia Vodohospodárskeho spravodajcu 
členom AČE SR a takisto aj na sekretariát OWAV (Ing.Rajczyková). Recipročnú 
distribúciu časopisu OWAV na AČE SR overí Ing. Drtil. 
4.6. Ing. Bodík zabezpečí doplatenie faktúry za odber Vodního hospodářství na rok 2000 a 
zároveň �éfredaktorovi časopisu Ing. Stránskému za�le novú databázu, z ktorej vyplynú 
prípadné zmeny v distribúcii členom AČE SR.  
4.7. Výbor dodatočne prejednal aktualizované prihlá�ky Ing. Raua a Ing. Durosiho a 
skon�tatoval, �e nič nebráni ich preradeniu medzi riadnych členov. 
4.8. Vzhľadom na zmeny vo vedení ZZVH bude vhodné a potrebné konkretizovať formu 
spolupráce medzi ZZVH a AČE SR. Doc.Hyánek spolu s Doc.Námerom vykonajú 
náv�tevu u predsedu ZZVH Ing.Brtka za týmto cieľom. 

 
Zapísal: Ing. M. Drtil, CSc. 
 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  11.10.2000 na K�P ChTF STU Bratislava 

 
1. Kontrola zápisu z predchádzajúceho výboru (11.5.2000)  

Výbor kon�tatoval splnenie resp. priebe�né plnenie v�etkých bodov zápisu. K bodu 3 � 
(spolupráca s M�P SR) kon�tatoval, �e pôvodná objednávka na AČE súvisiaca 
s vypracovaním podkladov pre Zákon o poplatkoch bola stiahnutá a zmenená na 
vypracovanie návrhu Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného 
stupňa znečistenia vôd (podrobnej�ie viď bod 2 tohoto zápisu).  
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Akcií v rámci projektu AČE ČR � ATV (bod 4.2) sa členovia AČE SR v období medzi 
uvedenými výbormi nezúčastnili (záujem bol prejavený, ale z dôvodov pracovnej 
zaneprázdnenosti nemohli).  
V rámci náv�tevy Zdru�enia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve (ZZVH) sa stretli 
doc. Námer, doc. Hyánek a Ing. Brtko (predseda ZZVH). Obidve strany kon�tatovali 
doteraj�ie dobré kontakty a vyjadrili kladný vzťah k vzájomnej spolupráci. Bolo 
potvrdené umo�nenie distribúcie Vodohospodárskeho spravodajcu v�etkým členom AČE 
SR za veľmi výhodných podmienok a bolo schválené vzájomné informovanie sa členov i 
nečlenov AČE SR na stránkach tohoto časopisu. Na základe záverov tejto náv�tevy výbor 
po�iadal  Doc. Námera a Doc. Hyánka vypracovať návrh Dohody o spolupráci medzi 
AČE a ZZVH, ktorej text bude predlo�ený na schválenie najbli��iemu Valnému 
zhroma�deniu a následne by po schválení Zdru�enímZVH bola podpísaná. Zároveň 
menovaní overia mo�nosti prípadnej zvý�enej publikačnej činnosti AČE SR, buď na 
stránkach časopisu Vodohospádrsky spravodajca alebo formou prílohy k tomuto časopisu. 
Aktualizáciu www stránky, aj v zmysle bodu 1 z predchádzajúceho výboru a bodu 6 
tohoto zápisu, dokončí Doc.Námer. 

 
2. Spolupráca AČE SR s M�P SR 

V auguste 2000 prebehli rokovania výborom poverených a �dostupných� členov AČE SR 
so zástupcami M�P SR. V rámci príprav nového Zákona o vodách bola AČE SR vyzvaná 
na vypracovanie návrhu jedného z rozhodujúcich vykonávacích predpisov k zákonu, 
konkrétne Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa 
znečistenia vôd. Predmetný predpis nebude �len� novelizáciou �242-ky� (Nariadenia 
vlády SR č.242/93), ale budú v ňom zapracované aj príslu�né smernice EU týkajúce sa 
ochrany vôd, pričom rámec vytvoril návrh nového Zákona o vodách. Zvlá�tna pozornosť 
musela byť venovaná �kodlivým a zvlá�ť �kodlivým látkam v zmysle smerníc EU. Pri 
čítaní Nariadenia bude nevyhnutná jeho konfrontácia s Dôvodovou správou spracovanou 
vo forme, ktorá má viac ne� be�ný informatívny charakter (vysvetľuje zámery v�etkých 
paragrafov a Nariadenia ako celku). Spracovanie Nariadenia bolo po�adované vo veľmi 
krátkom termíne (pôvodný termín do polovičky septembra), ale význam tohoto Nariadenia 
a mo�nosť pokúsiť sa spojiť odborníkov z rôznych rezortov v prospech kvalitného 
predpisu (čo nie v�dy doteraz v SR bolo mo�né, resp. uskutočnené) boli hlavné dôvody, 
prečo sme sa tejto akcie zúčastnili. Po viacerých jednaniach bolo dohodnuté, �e pracovný 
team AČE vypracuje Podkladovú verziu, ktorá bude predlo�ená na verejnú diskusiu 
členom AČE a odborníkom z vybraných zainteresovaných organizácií. 
Podkladová verzia s podkladovou dôvodovou správou boli predlo�ené na M�P v polovici 
septembra s tým, �e v októbri bude sprístupnená v�etkým členom AČE, ktorí sa k nej 
mô�u vyjadriť do 10.11.2000 (a ktorých názory budú veľmi vítané). Vzhľadom na 
desiatky strán textu bolo dohodnuté, �e informovanie o samotnom texte prebehne 
nasledovne: 
- členovia AČE uvádzajúci e-mail v databáze obdr�ia verziu touto formou, ostatným bude 
text podkladových verzií nariadenia a dôvodovej správy dostupný na www stránke AČE 
SR (www.kzdi.sk/ace.htm). V prípade, �e aj ďal�í členovia AČE u� vlastnia e-mail, resp. 
majú prístup na nejaký e-mail), �iadame ich o zaslanie aktuálnych adries na adresu: 
Elena_Rajczykova@vuvh.sk 
Konečnú verziu návrhu Nariadenia vlády a dôvodovej správy spracujeme podľa 
po�iadaviek zmluvy M�P SR � AČE SR, t.j. do 15.12.2000. 
Distribúciu textu emailovou formou zabezpečí Ing.Rajczyková (aj novým, zatiaľ len 
výborom schváleným členom AČE), www stránku zabezpečí Doc.Námer cez Ing. Stanka. 
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Distribúciu textu zástupcom organizácií, ktoré nie sú členmi AČE, ale ktoré sú priamo 
dotknuté týmto Nariadením (Vodárne a kanalizácie, SI�P, Podniky povodí, vybrané 
priemyselné podniky) zabezpečí podľa rozdeľovníka schváleného výborom 
Ing.Rajczyková a Ing.Hutňan.  
V�etky pripomienky, návrhy, a kritiky posielajte na emailové adresy: 
drtil@chelin.chtf.stuba .sk,    Elena_Rajczykova@vuvh.sk, 
Diskusiu k ukazovateľom pre priemyselné odpadové vody adresujte na: 
hutnan@chelin.chtf.stuba .sk 
Diskusiu k �kodlivým látkam adresujte na: 
Julia_Sumna@vuvh.sk 

 
3. Prípadné ďal�ie akcie v spolupráci AČE SR � M�P SR 

V rámci zrýchleného aproximačného procesu je M�P nútené vypracovávať viaceré 
legislatívne predpisy. Na niektoré z nich bola avizovaná po�iadavka o spoluprácu zo 
strany odborníkov zdru�ených v AČE SR.  
Nariadenie vlády o vypú�ťaní zrá�kových vôd by mala spracovať skupina pod vedením 
Doc.Rusnáka. Výbor si dovoľuje po�iadať vedúceho skupiny o informovanie o priebehu 
prác. Výbor takisto predpokladá, �e aj pri tomto nariadení bude predlo�ená podkladová 
verzia na �ir�iu diskusiu. 
Podkladovú správu týkajúcu sa prevádzkových a investičných nákladov ČOV a výberu 
spoplatňovateľných ukazovateľov pre  nový zákon o poplatkoch by mala v prípade 
ďal�ieho záujmu M�P spracovať skupina pod vedením Ing.Kucmana. 
Spracovanie vybraných podkladov pre EU projekt týkajúci sa vyčíslovania nákladov 
vyplývajúcich z prijatia EU legislatívy vo sfére čistenia odpadových vôd bude 
zabezpečovať skupina pod vedením Doc.Námera a Ing.Lesanského. Práca tejto skupiny 
bude ale primárne závislá od výsledkov avizovaného jednania zástupcov M�P SR a MP 
SR o poskytnutí si  doteraz spracovaných podkladov, čím sa zabezpečí neduplicitná 
činnosť na projekte a zároveň budú vytvorené predpoklady pre v�eobecne koordinovanú 
činnosť.  
V�etci menovaní vedúci skupín budú informovať výbor o priebehu spolupráce. 

 
4. Príprava seminára v rámci veľtrhu AQUA 2001 

Ing. Bodík informoval o príprave seminára v rámci veľtrhu AQUA Trenčín 2001, ktorý sa 
bude týkať problematiky malých a domových ČOV. Tento aktuálny problém (v SR je 
stále e�te viac ako 2000 obcí bez ČOV !) by mal byť zaujímavou témou pre náv�tevníkov 
veľtrhu a zároveň by mal pozitívne spropagovať AČE. Takisto očakávame účasť kolegov 
zo spriatelených asociácií v ČR (AČE), Rakúsku (OWAV) a Maďarsku (MaSzeSz), čím 
by sa prispelo aj k propagácii slovenských firiem zúčastnených na výstave. Vďaka 
kvalitnej �diplomatickej práci� Ing.Bodíka sa AČE stala jedným z odborných garantov 
veľtrhu a zároveň sú zabezpečené veľmi výhodné podmienky pre uvedenú akciu. Ing. 
Bodík, Doc. Námer a Ing. Rajczyková vyu�ijú najbli��ie spoločné zasadnutie vy��ie 
uvedených asociácií v rámci veletrhu ENVI Brno (25.10.2000 v Brne), aby informovali 
kolegov o tejto akcii. Zároveň Ing. Bodík ako výborom poverený organizačný aj 
programový predseda seminára bude priebe�ne zabezpečovať program akcie a zabezpečí 
aj zmluvné zále�itosti medzi AČE SR a zástupcom výstavy AQUA.  
Výbor zároveň kon�tatoval, �e zabezpečenie vlastného stánku AČE by v tomto �tádiu bolo 
príli� a asi aj zbytočne finančne náročné a preto bude vyvinutá maximálna snaha o 
dôstojnú propagáciu AČE prostredníctvom uvedeného semináru. 

 
5. Odborné akcie na jeseň 2000 a jar 2001 
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V rámci veľtrhu ENVI 2000 (25.10.2000) prebehne spoločné zasadnutie AČE ČR, 
OWAV Rakúsko, MaSzeSz Maďarsko, ATV SRN, PZITS Polsko a AČE SR. Zároveň 
prebehne aj seminár na tému Rok 2000 - čas ře�it problémy ČOV s kapacitou 2000 - 
10000 EO, ktorého spoluorganizátorom je aj AČE SR. Príspevok na akcii informujúci o 
stave čistenia odpadových vôd v malých obciach SR pripraví Ing. Rajczyková a Ing. 
Bodík.  
Odborných seminárov poriadaných Úradom vlády SR pre zamestnacov �tátnej správy 
v Nitre a �iline (19 a 25.10.2000) sa za AČE SR zúčastní Ing. Drtil, ktorý bude 
informovať okrem iného aj o aktivitách AČE pri príprave nových legislatívnych predpisov 
SR. 
O výsledkoch akcií budú členovia AČE informovaní na stránkach odoberaných časopisov. 
Na jar roku 2001 sa uskutoční ďal�ie pokračovanie u� tradičnej česko-
slovenskej/slovensko-českej  konferencie Kaly a odpady. Tento ročník bude významný 
pre AČE SR tým, �e sa stala spoluorganizátorom tejto akcie (najmä jej kalovej časti) � 
podobne je tomu aj v prípade čekej časti konferencií Kaly a odpady. Vzhľadom na 
tradíciu týchto akcií  je spoluúčasť AČE nielen ocenením (za ktoré patrí vďaka najmä 
Doc.Námerovi a Ing.Hutňanovi, ktorí sú členmi organizačného výboru), ale aj výzvou a 
záväzkom prispieť k udr�aniu, resp. zvý�eniu odbornej i spoločenskej úrovne konferencie. 
O príprave konferencie a jej programe budú v�etci členovia informovaní, pričom akcia 
bude propagovaná aj cez odborné časopisy a www stránku. 
Z bodu 4 a 5 je zrejmé, �e odborné aktivity AČE SR aj AČE ČR sú veľmi podobné a na 
väč�ine významných odborných akcií v obidvoch republikách sa zúčastňujú aj 
organizačne. Týmto sa okrem iného napĺňa aj zámer dohody o spolupráci obidvoch 
asociácií, ktorej cieľom je čo najviac priblí�iť odborné aktivity členským 
základniam/členskej základni. 

  
6. Www stránka 

V rámci skúsenosti, �e nič nové a pritom poriadne nevzniká ľahko, výbor kon�tatoval, �e 
táto časť propagácie AČE a zároveň čím ďalej významnej�í komunikačný spojovateľ 
členskej základne je od kvalitnej funkčnosti e�te predsa len čiastočne vzdialený. 
Vzhľadom na predpokladanú aktivizáciu tohoto komunikačného prostriedku, k čomu by 
mala prispieť okrem iného aj otvorená diskusia k Návrhu nariadenia, bude potrebné urobiť 
niektoré razantnej�ie kroky. Ing. Bodík zabezpečí v čo najkrat�om čase nutné a racionálne 
ekonomické podmienky pre úspe�nú aktualizáciu www stránky a Doc.Námer zabezpečí a 
preverí obsah stránky (zápisy výborov, zápisy valného zhroma�denia, zápis 
z prevádzkového dňa v T.Zruboch, podkladová verzia Nariadenia a dôvodovej správy, 
informácie o konferenciách a seminároch (aj bienálna konferencia Odpad.vody 
Wastewaters 2001), návrh pravidiel AČE pre vydávanie smerníc a doporučení � viď bod 
7). Zároveň výbor �iada, aby členská základňa, (najmä kolegovia "aktívnej�ie pracujúci s 
Internetom") prípadnú ďal�iu neaktuálnosť www stránky pripomienkovali v�etkými 
dostupnými prostriedkami, vrátane vlastnej iniciatívy pri jej tvorbe � napr. pri 
zverejňovaní vlastných nekomerčných príspevkov s odbornou tématikou. 

 
7. Návrh pravidiel AČE pre vydávanie smerníc a doporučení 

Ing. Plotěný (ASIO Brno) vypracoval pre AČE ČR návrh pravidiel pri vydávaní smerníc a 
doporučení, ktoré výbor AČE ČR u� schválil (tzv. Směrnica ACE CR/A-400 Zásady pro 
vypracování pravidel). Tieto pravidlá kore�pondujú s obdobnými pravidlami ATV a 
vytvárajú poriadok a systém v činnosti, ktorá by sa mala perspektívne stať jednou 
z významných aktivít AČE, t.j. spolupodielať sa na systéme odbornej literatúry, ktorá 
vypĺňa medzery napr. medzi technickými normami, ktorá nie je v�eobecne záväzná, ale 
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ktorá sa stane vzhľadom na dobré renomé ich spracovávateľa a odbornú kvalitu 
spracovaného materiálu po�adovanou a akceptovanou. 
Text návrhu pravidiel bude zverejnený na www stránke (zabezpečí Ing. Drtil) a následne 
bude prejednaný na Valnom zhroma�dení. Snahou by malo byť, aby tento text bol 
akceptovaný bez významnej�ích zmien (samozrejme ak je to mo�né a racionálne), preto�e 
by sa mal stať spoločným základom pre tvorbu smerníc a doporučení platných, resp. 
akceptovaných  v obidvoch asociáciách (AČE ČR aj AČE SR), čím by sa na jednej strane 
pomohlo prípadnému odberateľovi zverejnených informácií v obidvoch republikách a 
zároveň by sa naplnil aj �duch� dohody o spolupráci medzi obidvoma AČE. 

 
8. Členská základňa AČE SR 

Výbor prejednal a akceptoval prihlá�ku individuálnych členov AČE SR: 
- Ing. Ondrej Bursa ako člen AČE riadny 
- Ing. Silvia Antalová ako člen AČE pridru�ený 
- RNDr. Ján Martiniak ako člen AČE pridru�ený 
Najbli��iemu Valnému zhroma�deniu bude predlo�ený návrh na schválenie ich členstva. 
V súčasnosti je počet individuálnych členov 59 (bez menovaných), počet korporatívnych 
členov je 3. 
O finančnej situácii AČE informoval Ing.Bodík, ktorý kon�tatoval značné zlep�enie stavu  
na účtoch AČE. Podrobná informácia bude predlo�ená Valnému zhroma�deniu. 

 
9. Rôzne 

9.1. Doc. Hyánek spracuje článok informujúci o aktivitách partnerskej organizácie 
OWAV, o zaujímavých publikáciách, akciách, zaujímavostiach z rakúskych ČOV podľa 
materiálov zaslaných v OWAV časopisoch, ktoré sú k dispozícii v kni�nici AČE SR na jej 
sekretariáte. Príspevok bude publikovaný na www stránke. 
9.2. Ing. Drtil informoval o ponuke výstavy Komunál �ilina na spoločný stánok AČE SR 
s firmami � členmi AČE. Na základe internej ankety bolo výborom schválené, aby sa táto 
ponuka v súčasnosti nevyu�ila, preto�e by takáto účasť v  súčasnom �tádiu nachádzania sa 
AČE nemusela byť produktívna. Zároveň propagácia AČE formou seminára na AQUA 
Trenčín sa ukazuje byť postačujúcou. 
9.3. Konferencia o netradičných spôsoboch čistenia odpadových vôd, na ktorej 
spoluorganizáciu bola AČE SR vyzvaná, sa nie vinou AČE SR neuskutoční (mal 
zabezpečovať Doc.Námer). 
9.4. Ing. Bodík preverí informačným listom prípadný záujem o publikáciu AČE SR o 
navrhovaní a výpočtoch vybraných technológií ČOV spojenú s výpočtovými programami 
v CD verzii. 
9.5. Ing. Jech ako zástupca ASPEK-u inicioval jednanie s AČE SR, na ktorom by sa 
upresnili mo�nosti spolupráce medzi obidvoma organizáciami, ktorých činnosť v oblasti 
ochrany vôd mô�e byť vzájomne prospe�ná. Ing. Rajczyková a Ing. Hutňan skontaktujú 
Ing.Jecha a zistia podrobnosti mo�nej spolupráce, o ktorých budú informovať pri 
najbli��om stretnutí, t.j. na Valnom zhroma�dení. K dispozícii pre ďal�ie rokovania je aj 
Ing. Hlavačka, ktorý je aktívnym členom obidvoch organizácií. 

 
10. Valné zhroma�denie 

Valné zhroma�denie pre rok 2000 bude 7.12. 2000 v zasadacej miestnosti Výskumného 
ústavu vodného hospodárstva (na 6.poschodí v starej budove), nábre�ie L. Svobodu 5, 
Bratislava. Zodpovedným za jeho prípravu je Ing.Drtil (program a pozvánka VZ sú 
prilo�ené) 
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Zapísal:  Ing. M. Drtil, CSc. 
 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa  6.4.2001 na K�P ChTF STU Bratislava 

 
1. Kontrola zápisu z predchádzajúcich výborov a Valného zhroma�denia: 

- poster o AČE zabezpečí do seminára v rámci výstavy AQUA Ing.Drtil a Ing.Hlavačka 
(zároveň Ing.Drtil preverí aktuálny stav v propagačných materiáloch AČE a preverí 
mo�nosti ich distribúcie na pripravovaných akciách � ta�ky, informačný list....) 
- prípravu a zameranie konferencie o Malých vodných dielach (december 2001) preverí 
Ing.Hayden. V prípade, �e táto akcia bude svojim zameraním, organizačným 
zabezpečením a odbornou kvalitou zodpovedať �tandardom AČE, Ing. Hayden by mal ako 
zástupca AČE pôsobiť medzi odbornými garantami sekcie o malých ČOV 
- v prípade, �e pôvodne spracovaná publikácia o aktivitách OWAV je znovunájdená, doc 
Hyánek ako jej autor zabezpečí jej uverejnenie na www  
- po zvá�ení odberateľských mo�ností, očakávaných nákladov a súčasných kapacít 
potenciálnych autorov CD verzie výpočtov ČOV sa  práce na tomto produkte odkladajú 
(bez časovej �pecifikácie) 
- návrh smernice o zásadách vypracovávania odborných textov vo forme AČE-smerníc a 
AČE-doporučení je uverejnený na www, ale doteraz výbor neobdr�al �iadnu odozvu na 
tento text. Zároveň z doteraj�ích osobných konzultácií členov výboru nevyplynula  
aktuálnosť potreby  prijatia tejto smernice. Text smernice bude naďalej na www stránke 
k dispozícii ako podnet do diskusie a názory členskej základne sú vítané. V ka�dom 
prípade je reálne očakávať, (aj podľa skúseností zahraničných organizácií podobného 
zamerania), �e vydávanie vlastných odborných dokumentov bude �iadúce 

 
2. Pripravované akcie: 

- seminár o Malých ČOV v rámci výstavy AQUA prebehne 7.6.2001. Program je 
zabezpečený, pričom jednotlivé príspevky budú publikované v časopise 21.storočie (v júni 
vyjde číslo venované problematike vodného hospodárstva v SR), ktoré dostanú v�etci 
účastníci seminára a zároveň sa dostane k ďal�ím niekoľkým tisícom odberateľov z radov 
�tátnej správy, priemyselných podnikov apod.. Táto forma prezentácie a propagácie AČE 
by mala byť účinnej�ia ako vydanie zborníka. V tomto časopise bude zároveň 
opublikovaný profilový článok o AČE. Informácia o seminári bude prezentovaná aj 
v Obecných novinách a na zasadnutí ZMOSu.V�etko nasvedčuje tomu, �e organizačne by 
mal byť tento seminár zabezpečený nad�tandardne a získané kontakty by mali zostať aj do 
budúcnosti (za čo patrí uznanie Ing.Bodíkovi, ktorý túto akciu organizačne aj odborne 
garantuje). Samozrejme k úspechu akcie prispeje aj obsah jednotlivých príspevkov a ich 
včasné dodanie, preto autori príspevkov sú vyzývaní, aby: 
- Ing. Rajczyková, Doc.Hyánek svoje príspevky dodali posledný aprílový tý�deň 

Ing.Bodíkovi 
- príspevky z M�P a MVVP v uvedenom termíne zabezpečí Ing.Drtil, príspevok z úradu 

vlády Doc Námer a od zástupcu ZMOSu Ing.Bodík. 
Na jeseň tohoto roku bude 2.časť seminára, ktorá sa bude týkať technologického a 
technického aspektu malých ČOV, pričom sa bude jednať o medzinárodný seminár, ktorý 
AČE zorganizuje spolu s AČE ČR, MaSeSz, OWAV�   
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Organizátorom seminára sa zároveň podarilo na túto akciu získať príspevok od Global 
Water Partnership GWP, ktorý ak príde na účet AČE v pôvodne dohodnutej sume, mal by 
zabezpečiť pokrytie obidvoch týchto akcií na reprezentačnej úrovni  
(Pozn.: Ing. Bodík zabezpečí informáciu aj na www stránku a do Vodohospodárskeho 
spravodajcu (spolu s Ing.Krchom) 
- v prípade, �e bude zo strany GWP po�iadavka na zriadenie devízového účtu AČE, na 
ktorý by sa previedli prostriedky na organizáciu seminárov, zabezpečí ho predsedníctvo 
AČE  
- konferencia Kaly a odpady  v Tatranských Zruboch (26.-27.4.2001) spoluorganizovaná 
aj asociáciou je zabezpečená a nemala by pre AČE ani pre ostatných organizátorov 
priniesť problémy. Komunikáciu AČE a ostatných organizátorov zabezpečuje Doc.Námer 
a Ing.Hutňan 
- spoluprácu AČE ČR a AČE SR na konferencii Anaerobie bude zabezpečovať 
Ing.Hutňan 
- Ing. Hlavačka prezentoval svoju predstavu diskusných pracovných seminárov pre 
podnikových vodohospodárov. Tieto semináre pod organizačným a odborným 
zabezpečením AČE SR v predpokladanej spolupráci s ASPEKom a ANES Jank Group by 
mali byť atraktívne pre uvedenú cieľovú skupinu. Zároveň by mali prispieť k propagácii 
odborného potenciálu AČE aj v tejto oblasti. Prvý seminár by mal byť 21.6.2001, pričom 
organizačnú aj odbornú garanciu v intenciách diskusie na zasadnutí výboru zabezpečí Ing. 
Hlavačka. AČE prispeje na informovanie o tejto akcii a zároveň sa vyu�ijú dlhoročné 
kontakty garanta akcie s prípadnými účastníkmi seminára (zároveň je plne k dispozícii aj 
www stránka a Vodohospodársky spravodajca (Ing.Krcho)) 

 
3. Spolupráca s inými organizáciami: 

- Ing. Rajczyková a Ing.Hlavačka predlo�ia Ing.Jechovi text dohody AČE SR a ASPEKu, 
ktorá sa po prípadnom schválení ASPEKom a Valným zhroma�dením AČE SR podpí�e 
- texty dohôd s maďarskou a poľskou asociáciou pripraví Ing.Drtil a následne budú 
skonzultované členmi výboru. Obidva texty budú prelo�ené (J.Buday, Ľ.�arnovský) a 
budú odovzdané zahraničným kolegom. V prípade ich súhlasu (ktorý u� bol avizovaný) 
jesenné Valné zhroma�denie AČE sa k nim vyjadrí 
- podrobnosti členstva AČE v organizácii GWP preverí Doc.Námer. Táto celosvetovo 
činná organizácia zabezpečuje viaceré odborné akcie a je nápomocná národným 
projektom.   

 
4. Ing. Bodík kon�tatoval, �e ku koncu marca zaplatilo členské len 34 členov. Vzhľadom na 

to,   
- �e v�etci členovia dostávajú Vodní hospodářství, Čistírenské listy, Vodohospodárskeho 
spravodajcu, časopis ASB a mali by dostávať aj časopis 21.storočie 
- �e členovia AČE majú zľavu na v�etky akcie AČE (dokonca aj na tie, ktorých prvým 
organizátorom nie je AČE) 
- �e platenie členského je základnou povinnosťou ka�dého člena 
- �e členské sa nezvy�uje napriek návrhom na ich zvý�enie, naopak podlieha úpravám 
smerom nadol pre dôchodcov, �tudentov 
- �e ak polovica zaplatí a polovica nie, vzniká značne nespravodlivá situácia, ktorá 
�platičov� nete�í a preva�nú časť �neplatičov� následne �krie, 
bolo by vhodné tento klasický problém väč�iny organizácií zlikvidovať a chýbajúce platby 
urýchlene zrealizovať. Ing. Bodík vypracuje a rozo�le upomienkový list v�etkým, ktorí 
patria medzi dočasných neplatičov (pričom výbor si dovoľuje upozorniť, �e sa jedná o 
hospodárovu prácu navy�e). 
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5. Seminára v Moravskej Třebovej, na ktorom bola pred rokom podpísaná dohoda o 

spolupráci AČE SR a AČE ČR sa zúčastní Ing. Drtil a Ing. Rajczyková. Výbor odporúča 
preplatiť účasť Ing. Rajczykovej z účtu AČE SR. 

 
6. O ďal�ích akciách AČE ČR, prípadne o akciách AČE ČR a ATV sú v�etci členovia 

informovaní prostredníctvom www a časopisu Čistírenské listy. Prípadné bli��ie 
informácie o jednotlivých akciách mô�u členovia AČE adresovať výboru, ktorý zabezpečí     
aj prípadný ďal�í kontakt. 

 
7. Výbor prerokoval prihlá�ky nasledovných kolegýň kolegov a vo v�etkých prípadoch 

kon�tatoval jednoznačné splnenie v�etkých podmienok. Jedná sa o: 
- individuálny člen riadny: Ing. PhD. Miroslav Kollár, Ing. Martin Mikulá�, Ing. Peter 
Páleník  
- individuálny člen pridru�ený � PG� členstvo: Ing. Jana Nagyová, Ing. Marek Hornyák 
- korporartívny člen: ČOVDESIGN s.r.o. 

 
8. Rôzne: 

- zástupcovia AČE sa zúčastnili seminára o Legislatíve pre malé ČOV v Kobylí a Dňa 
vody v Banskej �tiavnici. Závery zo seminára v Kobylí budú uvedené na www 
- www stránka je priebe�ne aktualizovaná a zároveń otvorená príspevkom členskej 
základne (Ing. Bodík zabezpečí preplatenie dohodnutého honorára za údr�bu stránky) 
- Ing. Kucman dodá do archívu jednu kópiu správy, ktorú vypracoval na objednávku M�P 
(zabezpečí Ing.Rajczyková) 
- Ing. Drtil doplní emailovú databázu (aj z AČE ČR, ak to bude mo�né)  
- v prípade, �e uverejnenie adresára členov AČE na www stránke je pova�ované za 
problematické, adresujte Va�e pripomienky výboru. O ďal�om umiestnení adresára na 
www rozhodne Valné zhroma�denie 
- Doc. Námer preverí mo�nosti zjednotenia a ďal�ieho priebe�ného udr�iavania databázy  
- Ing. Rajczyková preverí mo�nosti získavania Zelených správ pre AČE 
- výbor schválil podporný list AČE pre doc.Hyánka na udelenie ceny EWA (spracuje 
Ing.Drtil) 
- Doc. Námer informoval o mo�nostiach získania zahraničných projektov z fondov 
cezhraničnej spolupráce CBC, o ktoré by AČE SR po�iadala a rie�ila spoločne  s AČE ČR 
(podpora seminárov pre jednotlivé prihraničné regióny s problematikou čistenia a 
odkanalizovania). Keď�e sa jedná o niekoľkoročné projekty, Doc.Námer preverí, či a 
kedy bude projekt s touto tématikou aktuálny na prípadné schválenie.  

 
Zapísal: Ing. Miloslav Drtil, CSc. 

 
 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa 22.6.2001 na K�P ChTF STU Bratislava 

 
1. Informácia a zhodnotenie akcií: 

Seminár "Mo�nosti rie�enia problematiky odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 
v malých obciach" v rámci výstavy AQUA Trenčín sa konal dňa 7.6.2001. Zúčastnilo sa 
na ňom 86 účastníkov. Doteraj�ie referencie na odbornú úroveň aj na výber témy a 
jednotlivých predná�ok sú pozitívne. Rovnako hodnotí celú akciu aj výbor AČE. Zároveň 
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odporúča, aby sa tieto semináre na aktuálne témy konali v rámci výstavy AQUA aj 
v ďal�ích rokoch, preto�e tieto akcie priná�ajú pre AČE SR aj významný propagačný 
efekt (čo sa okrem iného prejavilo aj po�iadavkami na spolupráciu s AČE SR). Rovnakú 
po�iadavku vyslovili aj zástupcovia výstavy AQUA. Napriek tomu, �e tento seminár bol 
pre účastníkov zdarma (čo v dne�nej dobe je iste výnimočné), náklady na celú akciu 
nezaťa�ili rozpočet AČE SR (AČE SR získala na 2 tohtoročné semináre o kanalizáciách 
v malých obciach grant od organizácie Global Water Partnership GWP). Záverom si 
výbor dovoľuje poďakovať hlavnému organizačnému garantovi seminára Ing. Bodíkovi a 
v�etkým predná�ajúcim.  
Na jeseň tohoto roku bude zorganizovaná 2.časť tohoto seminára, ktorá sa bude zaoberať 
technickými a technologickými mo�nosťami rie�enia  problematiky kanalizácií v malých 
obciach, ako aj skúsenosťami z okolitých �tátov. Na tento seminár budú pozvaní aj 
účastníci z partnerských organizácií v okolitých �tátoch. Vedúcim organizačného a 
programového výboru bude Ing. Bodík, ktorý si na jednotlivé úlohy spojené so 
zabezpečním akcie vytvorí ad hoc skupiny. Táto akcia bude spojená aj s usporiadaním 
slávnostného spoločného zasadnutia so zástupcami partnerských organizácií z ČR, 
Rakúska a Maďarska. Akcia bude usporiadaná na jeseň tohoto roku a vzhľadom na 
dostupnosť a kontakty na miestnych organizátorov bude opäť v Trenčíne.  
Diskusný seminár pre podnikových vodohospodárov usporiadala AČE SR spolu 
ASPEKOM dňa 28.6.2001 v Bratislave. Účasť na tomto seminári bola sice čiastočne 
ni��ia v porovnaní s očakávaniami (31 účastníkov), napriek tomu je mo�né s uspokojením 
kon�tatovať nadviazanie kontaktov AČE SR s kolegami zaoberajúcimi sa priemyselnými 
odpadovými vodami. Výbor kon�tatuje, �e v týchto akciách by sa malo pokračovať a tieto 
kontakty by sa mali udr�iavať, pričom AČE SR by nepochybne mohla byť odborným 
garantom ďal�ieho vzdelávania v problematike priemyselných odpadových vôd. 
Vzhľadom na mo�né problémy pri ekonomickom zabezpečení týchto akcií (diskusné 
semináre sú určené men�iemu počtu poslucháčov, vý�ka vlo�ného na akcie pre 
podnikových vodohospodárov je samostatným problémom) sa zvá�ia mo�nosti získania 
prostriedkov z grantov, napr. od GWP, ktoré u� avizovalo záujem o pokračovanie v 
spolupráci. Pokračovanie diskusných seminárov sa očakáva začiatkom budúceho roka, 
pričom by sa mali postupne presúvať do iných miest v SR.  
Výbor odporúča, aby tieto akcie naďalej zabezpečoval Ing. Hlavačka a dáva na zvá�enie, 
či by na spoluprácu s priemyslom nevytvoril odbornú skupinu AČE (pozn.: v rámci AČE 
ČR práve v tomto období vzniká obdobná odborná skupina pod vedením Ing. �amala, 
ktorá avizuje takisto organizovanie vzdelávacích akcií s problematikou priemyselných 
odpadových vôd. Prípadná budúca spolupráca obidvoch menovaných by určite bola 
zmysluplná). 

 
2. Ďal�ie pripravované akcie: 

V dňoch 2. � 3. 10. 2001 bude v Klatovách konferencia Anaerobie, ktorú organizuje AČE 
ČR spolu s AČE SR. Za AČE SR je za akciu zodpovedný Ing.Hutňan a Ing. Bodík. V 
najbli��ích dňoch členovia AČE SR obdr�ia cirkulár s programom akcie a zároveň bude 
uverejnený na www stránke (zabezpečí Ing.Hutňan). 
V tomto roku sa u� neočakáva ďal�ia odborná akcia, ale postupne sa začínajú práce na 
príprave 2.bienálnej konferencie AČE SR Odpadové vody 2002, ktorá bude u� tradične 
v Tatranských Zruboch v dňoch 15 - 17.5.2001 (miesto konania konferencie by vzhľadom 
na doteraj�iu spoluprácu a renomé zariadenia mali zabezpečiť zodpovedajúcu kvalitu). 
Organizačný vedúci akcie bude Ing. Hutňan, ktorý si na daný účel zostaví a dohodne 
spolupracovníkov. 
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4. - 5. 12. 2001 sa koná v Ko�iciach konferencia Malé vodné diela a alternatívne zdroje 
energie, na ktorú bola AČE SR po�iadaná o odbornú spoluprácu pri zabezpečení sekcie  o 
malých ČOV. Napriek tomu, �e AČE SR poskytla organizátorom konferencie EXPO 
EDUC Dom techniky Ko�ice podklady, databázu a Ing. Hayden bol delegovaný ako 
zástupca AČE s poverením odbornej garancie, v 1. cirkulári na túto akciu nebola o AČE 
SR uvedená ani zmienka. Časť výboru AČE kon�tatuje ľútosť a časť výboru rozhorčenie 
nad týmto prístupom predpokladaných kolegov. Zároveň výbor AČE SR listom predsedu 
vyjadrí organizátorom akcie svoj nesúhlas a vyhlasuje, �e na danej akcii nielen �e nemô�e 
ďalej spolupracovať, ale nemô�e ju ani odborne zabezpečovať a nebude zodpovedať za jej 
úroveň. �koda��. Je zrejmé, �e v budúcnosti bude potrebné aj týmto súvislostiam 
venovať zvý�enú pozornosť.  

 
3. Návrhy dohôd o spolupráci medzi AČE SR a MaSzeSZ (Maďarsko), SEOGWS (Poľsko).  

ZZVH a ASPEK boli pripravené, prípadne prelo�ené. Budú zaslané na vyjadrenie do 
uvedených organizácií (zabezpečí Ing. Rajczyková - ZZVH, MaSzeSz, SEOGWS a Ing. 
Hlavačka � ASPEK). Prípadné zmeny a návrhy bude priebe�ne evidovať a sumarizovať 
Ing. Rajczyková. Texty budú schvaľované na Valnom zhroma�dení AČE SR na jeseň 
2001. 

 
4. Ing. Bodík informoval o zriadení devízového účtu AČE SR, na ktorý sú prevádzené 

prostriedky z grantu GWP. Na jednotlivých účtoch AČE sú ku koncu júna 2001 evidované 
sumy 115 000 Sk (nekomerčný účet) a 101 000 Sk (komerčný účet). Na devízovom účte 
je minimálny vklad USD (prostriedky boli minuté na akciu AQUA, na ďal�iu akciu prídu 
na jeseň). Prihlá�ky za člena AČE SR od posledného výboru neposlal nikto. Platenie 
členského nie je stále úplné a zostávajú stále 5 neplatiči za rok 2001. Výbor zaväzuje 
predsedu AČE, aby v�etkých osobne oslovil s tým, �e sa bude jednať o poslednú výzvu. 

 
5. �tátny fond �ivotného prostredia prejavil záujem o spoluprácu s AČE SR pri posudzovaní 

projektov a pri vypracovaní systému hodnotenia projektov. AČE SR napísala ponukový 
list, ktorým uvítala návrh na spoluprácu a očakáva sa vyjadrenie �F�P. Výbor odporúčil, 
aby uvedenú spoluprácu zabezpečoval zástupca AČE, ktorý by na jednotlivé úlohy 
určoval pracovné skupiny a dohodoval by náplň práce a ekonomické zále�itosti podľa 
toho, o aké projekty sa bude jednať. Z viacerých mo�ností bol výborom odporúčaný ako 
zodpovedný zástupca AČE SR doc. Ľ. Hyánek, CSc. Predseda AČE SR spolu 
s doc.Hyánkom upovedomia o týchto sktočnostiach �F�P. 

 
6. Členstvo AČE SR v organizácii Global Water Partnership zabezpečuje doc. Námer. Na 

jeho po�iadanie doteraz nedostal podklady pre členstvo. Vzhľadom na to, �e by bolo 
nanajvý� �iadúce schváliť členstvo AČE v GWP e�te na tomto valnom zhroma�dení (z 
odborných aj ekonomických dôvodov), po�iada doc. Námer o spoluprácu aj Ing. 
Thalmeinerovú, ktorá je zástupkyňou SR v tejto organizácii. 

 
7. Ing. Hutňan vypracuje do Valného zhroma�denia AČE SR návrh �Zásad hospodárskej 

spolupráce AČE SR�. Tento text bude prejednaný Valným zhroma�dením a mal by 
definovať mo�nosti a obmedzenia pre realizáciu hospodárskej činnosti AČE SR. Malo by 
sa v ňom reagovať na vznikajúce trhové vzťahy, ktoré ponúkajú pre AČE SR viaceré 
mo�nosti spolupráce a zárobku, ale ktoré by mohli byť pre AČE SR zároveň zdrojom 
problémov pri napĺňaní poslania nezávislej odbornej organizácie.                        
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8. Z materiálov, ktoré boli zaslané z OWAV v priebehu tohoto roka, pripraví informačnú 
správu na www stránku Doc.Hyánek. Zároveň spoločný informačný článok o 
tohtoročných akciách AČE SR pripravia Ing. Bodík, Ing.Hlavačka, Ing. Hutňan a Ing. 
Drtil. Tento článok bude uverejnený na www stránke aj vo Vodohospodárskom 
spravodajcovi (zabezpečí Ing.Krcho). 

 
9. Ing. Bodík, Ing. Rajczyková a Ing. Drtil zabezpečia zmeny adries a úpravy v distribúcii  
časopisov (pre p. Mikulá�a, Holienčina a Páleníka). 

 
10. Ing. Drtil zabezpečí, aby spracovateľ a dodávateľ propagačných materiálov AČE 

zabezpečil alternatívne rie�enia a po e-mailovej diskusii by sa zrealizovalo vytlačenie a 
dodanie materiálov (jednať sa bude o veľkoplo�né postery a obálky so slovenským a 
anglickým textom).  

 
11. Doplnenie archívu si priebe�ne bude zabezpečovať Ing. Rajczyková s tým, �e mô�e 

vyu�iť v�etky dostupné donucovacie prostriedky. Momentálne chýbajú správy od 
rie�iteľov Ing. Kucmana (dodá Drtil), Ing. Sztruhára a doc.Námera a hospodárske zmluvy 
ulo�ené u predsedu a hospodára. Do archívu budú ulo�ené aj viaceré ďakovné listy od 
účastníkov akcií poriadaných AČE. 

 
12. Hospodárska spolupráca: V najbli��om období sa bude AČE SR podieľať na vypracovaní 

podkladov pre vyhlá�ku rie�iacu problematiku nakladania s da�ďovými vodami v 
urbanizovaných povodiach (na objednávku M�P SR bol zostavený rie�iteľský kolektív 
pod vedením Ing. M. Sokáča). �túdiu na posúdenie mo�ností rie�enia odkanalizovania 
obce spracuje Ing Krcho a Ing. Sokáč (podľa potreby s Ing. Stankom).        

 
13. Medzinárodná asociácia European Water Association EWA zdru�ujúca momentálne 29 

národných organizácií z celej Európy ponúkla AČE SR členstvo. Táto asociácia 
zabezpečuje spoluprácu svojich členských organizácií, pripravuje odborné akcie, vydáva 
odborné publikácie, pričom jej hlavnou orientáciou sú problémy vodného hospodárstva � 
evidencia súčasného stavu, legislatíva, mana�ment, globálne a regionálne rie�enia apod. 
V súčasnosti je jej renomé nepochybne tak vysoké, �e je cťou takéto pozvanie obdr�ať.  
Zároveň (1. ale), ponúknuté zní�ené členské platí len na rok 2001 a od budúceho roku je 
členské 1500 DM, čo nie je polo�ka zanedbateľná.  
Zároveň (2. ale), po avizovanom zru�ení svojho členstva Zdru�ením zamestnávateľov vo 
vodnom hospodárstve nemá SR v EWA momentálne zastúpenie (ako jedna z posledných 
krajín v Európe), čo vzhľadom na tradície a úroveň slovenského vodného hospodárstva 
nie je pote�ujúce kon�tatovanie.  
Na základe uvedeného výbor navrhuje, aby sa členstvo v EWA stalo jednou z priorít 
budúcej �zahraničnej politiky� AČE. Zároveň vzhľadom na to, �e AČE SR je nezisková 
organizácia, sa pokúsi získať grant z ministerstiev spravujúcich a kontrolujúcich vodné 
hospodárstvo v SR na platenie členského s tým, �e zabezpečí prenos informácií pre 
zainteresovanú vodohospodársku spločnosť (presne alebo podobne tak, ako to majú 
zabezpečené profesné organizácie v okolitých �tátoch). Výbor odporúča, aby sa 
zástupcom AČE v EWA stal doc. Ján Derco, ktorý by AČE reprezentoval a zároveň 
zabezpečoval agendu spolupráce (aj v zmysle vy��ie uvedeného). 

 
14. Ing. Drtil vypracuje Letter of interest, ktorým sa AČE prihlási ako záujemca o spoluprácu  
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v medzinárodnom projekte DBU spolu s ATV/DVWK a ďal�ími európskymi asociáciami. 
Vzhľadom na skúsenosti partnerskej AČE ČR s týmito projektami je účasť v takomto 
projekte maximálne dôle�itá. 
 

15. Doc. Námer zariadi účasť slovenskej delegácie �tudentov a PG� �tudentov na kongrese 
IWA v Berline, ktorý je hradený z ATV/DVWK. Zároveň preverí, či do delegácie nie je 
mo�né získať aj miesta pre mladých pracovníkov vo vodnom hospodárstve do 35 rokov.  

 
16. K dispozícii sú zborníky Kaly a odpady (350 Sk). Zároveň je mo�né zabezpečiť zborníky 

z medz. konferencie AČE ČR Odpadní vody/Wastewaters. Po�iadavky adresujte na 
sekretariát AČE. 

 
Zapísal:  Ing. Miloslav Drtil, CSc. 
 

 
 

Zápis  zo  zasadnutia výboru AČE SR 
konaného dňa 24.9.2001 v Brne v rámci spoločného zasadnutia výborov a revíznych 

komisií AČE ČR a AČE SR 
 
1. Kontrola zápisu z predo�lého výboru  

Vzhľadom na neuverejnenie informačného článku o akciách AČE SR v septembrovom 
čísle  Vodohospodárskeho spravodajcu bude tento príspevok aktualizovaný a uvedený v 
nasledujúcom čísle a následne aj na www (zebezpečia Ing. Krcho a Ing. Hutňan).  
Informácia o OWAV bude spracovaná doc. Hyánkom a v spolupráci s kolegami z K�P 
FChPT STU bude uverejnená na www. Propagačné materiály budú doplnené o 
informačné listy v slovenskom a anglickom jazyku tak, aby mohli byť distribuované u� 
počas najbli��ích akcií (kongres IWA v Berlíne, seminár o stokových sieťach a ČOV v 
malých obciach v Trenčíne) (zabezpečí Doc. Drtil). 
Ostatné úlohy vyplývajúce z predo�lého výboru boli splnené, resp. sú priebe�ne plnené.  

 
2. Informácia o akciách 

Druhá časť seminára "Mo�nosti rie�enia problematiky odkanalizovania a čistenia 
odpadových vôd v malých obciach" bude 20. 11. 2001 v Trenčíne za účasti na�ich, 
českých (AČE ČR), rakúskych (OWAV) a maďarských (MaSzeSz) kolegov. Členovia 
AČE a ďal�ia odborná verejnosť u� boli informovaní cirkulárom. V rámci seminára bude 
usporiadaný spoločenský večer pre pozvaných hostí z partnerských asociácií z ČR, 
Rakúska a Maďarska, ktorí sa zúčastnia aj na seminári. Toto zasadnutie sa okrem 
nadväzovania a udr�iavania vzájomných kontaktov  vyu�ije aj na prípravu ďaľ�ích 
spoločných akcií v duchu medzinárodnej spolupráce asociácií susediacich �tátov, prípadne 
spoločných projektov (programovo a organizačne zabezpečuje Ing. Bodík). 
Bienálna konferencia "Odpadové vody 2002" bude vzhľadom na organizáciu viacerých 
národných a medzinárodných akcií (okrem iných aj napr. veľtrh IFAT, bienálna 
konferencia IWA) usporiadaná v Tatranských Zruboch v skor�om termíne, a to v dňoch 3. 
- 5. 4. 2002. Prvý cirkulár s výzvou na prihlásenie príspevkov bude v najbli��ích dňoch 
distribuovaný. Vzhľadom na to, �e sa jedná o najväč�iu akciu AČE SR, bolo by 
zmysluplné, aby sa na ňu akciu prihlásil s aktívnou prezentáciou svojich poznatkov a 
skúseností čo mo�no najväč�í počet členov AČE SR (organizačne zodpovedný Ing. 
Hutňan). 
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AČE SR bola po�iadaná, aby v rámci výstavy AQUA Trenčín pokračovala v organizácii 
odborných seminárov o aktuálnych problémoch odpadových vôd. Na najbli��iu výstavu 
AQUA v júni 2002 AČE SR zabezpečí odborný seminár o domových ČOV (čo 
pova�ujeme za problém nanajvý� významný v SR a jeho prezentácia na výstave tohoto 
zamerania by mala byť aktuálna). U� teraz privítame podnety k programovému 
zabezpečeniu akcie (zabezpečuje Ing. Bodík). 

 
3. Spolupráca s �F�P 

Doc. Hyánek osobne preverí, aká je situácia na �F�P a či pôvodne avizovaná spolupráca s 
AČE SR pri vyhodnocovaní projektov je stále aktuálna.  

 
4. Dohody o spolupráci 

Ing. Rajczyková a Ing. Hlavačka preveria, aká je odozva na dohody o spolupráci, ktoré 
boli odoslané partnerským organizáciám. Bolo by vhodné mať túto agendu pripravenú do 
Valného zhroma�denia. 

 
5. Medzinárodné projekty 

Spolupráca s Global Water Partnership by mala pokračovať aj budúci rok (GWP avizoval 
záujem a vzhľadom na ekonomické mo�nosti je tento projekt pre AČE SR prioritný). 
Program spoločných akcií a finančnú �truktúru projektu prerokuje Ing. Bodík, Doc. 
Námer so zástupcami GWP. Zároveň Doc. Námer preverí mo�nosť zriadenia samostatnej 
www AČE SR s tým, �e by sa financovala spolu s ďaľ�ími akciami v rámci projektu 
GWP. 
Doc. Drtil a Doc. Námer v rámci kongresu IWA v Berlíne budú konzultovať so 
zástupcami ATV otvorenie u� avizovaného projektu (spolu s ďaľ�ími organizáciami zo 
strednej a východnej Európy). 

 
6. Členstvo v EWA 

AČE SR po�iadala o dotáciu na členstvo v European Water Association zainteresované 
ministerstvá. Po obdr�aní oficiálneho stanoviska (doteraz bola avizovaná 50 %-ná 
úspe�nosť na�ej �iadosti) Ing. Rajczyková a doc Derco (výborom odporučený zástupca 
AČE SR) vyvolajú jednania u predsedu ZZVH, aby sa dohodla ďal�ia koordinácia 
postupu ohľadom členstva zástupcu SR v tejto organizácii. 

 
7. Hospodárska spolupráca 

Projekt s M�P SR o da�ďových vodách pokračuje podľa harmonogramu (zodp. Ing. 
Sokáč). �túdia o odkanalizovaní obce V.Grob bola zrealizovaná podľa zmluvy (zodp. Ing. 
Sokáč, Ing. Krcho, Ing. Stanko). Momentálne sú v �tádiu prípravy, resp. rie�enia posudky 
na technológiu a kvalitu odpadových vôd v podniku BCT Bratislava a v obci Poproč 
(zodp. Doc. Drtil). 

 
8. Kongres IWA - delegácia zo SR 

Cez AČE SR sa zabezpečila plne hradená účasť 6 V� a PG� �tudentov (z STU Bratislava) 
na svetovom kongrese IWA, ktorý sa koná 14. - 19. 10. 2001 v Berlíne a kde sa okrem 
iných akcií zúčastnia stretnutí mladých výskumných pracovníkov z celej Európy. Ing 
Hornyák (člen delegácie a výborom schválený člen AČE SR) bude informovať výbor a 
Valné zhroma�denie o kongrese a priebehu stretnutia mladých výskumníkov. 

 
9. Členská základňa 



 

 24

Prihlá�ku za člena AČE SR zaslala doc. Sáme�ová z Katedry chémie, FPV UMB Banská 
Bystrica. Podľa prilo�ených materiálov spĺňa v�etky po�iadavky kladené na 
individuálneho riadneho člena. Výbor prihlá�ku akceptuje a odporúča Valnému 
zhroma�deniu schválenie členstva. 

 
10. Problém konferencie Malé vodné diela 

Organizátori konferencie "Malé vodné diela a alternatívne zdroje energie" konanej 4. - 5. 
12. 2001 v Ko�iciach sa oficiálne ospravedlnili AČE SR za neuvedenie asociácie na 
cirkulári. Výbor AČE SR odporúča akceptovať tento problém ako nedorozumenie s tým, 
�e v budúcnosti sme otvorení zmysluplnej spolupráci.  

 
11. Valné zhroma�denie AČE SR sa bude konať 6.12.2001 (�tvrtok) o 10,30 hod, v zasadacej 

miestnosti VÚVH Bratislava - stará budova, 6. poschodie, nábr. generála Svobodu 5, 
Bratislava. 

 
Zapísali: Ing. Elena Rajczyková, CSc., Doc. Ing. Miloslav Drtil, CSc. 
 
 


