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Zápisy z výborov AČE SR v roku 2003 
 

 
 

Zápis z výboru AČE SR  
konaného 20. 3.2003 o 15,30 hod, v kni�nici KEI FCHPT STU 

 
Prítomní: Doc. Námer, Doc. Drtil, Doc. Hyánek, Doc. Derco, Ing. Bodík, Ing. Krcho, Ing. 
Rajczyková, Ing. Hutňan 

 
Zasadnutie výboru sa uskutočnilo pod vedením Doc. Námera � zastupujúceho predsedu AČE 
SR a riadilo sa nasledovným schváleným programom:  
 
1. Schválenie návrhu programu  
2. Kontrola uznesení a úloh ako aj ich priebe�né plnenie stanovených predchádzajúcim 

výborom (Rajczyková) 
3. Problematika konferencie Kaly a odpady 2003 a kalendár odborných akcií (Námer, 

Hutňan a ostatní členovia výboru) 
4. Príprava odborných seminárov pre ASPEK (Námer, Rajczyková) 
5. Príprava �Praktických príručiek� AČE SR (Derco) 
6. Informácia o grante GWP a plánované aktivity. Informácia o kreovaní regionálneho centra 

GWP na SHMÚ (Bodík, Námer). 
7. Informácia o podaní �iadosti o grant v rámci Zeleného projektu M�P SR 
8. Problematika web stránok v rámci grantu GWP, Zeleného projektu a spolupráca s  ZZVH 

na web stránke (Námer, Bodík) 
9. Informácia o náv�teve podpredsedu Doc. Námera u riaditeľa Ing. Sirotku na MVRR SR 

a problematika �tátnych expertíz v oblasti environmentálnych infra�truktúr (Námer) 
10. Informácia a zabezpečenie pripravovaného semináru AČE SR v rámci Aqua 2003 

v spolupráci s TTM Trenčín (Bodík, Námer, Rajczyková) 
11. Informácia o najnov�ích trendoch v rámci prípravy pre čerpanie fondov EÚ a z toho 

vyplývajúce aktivity pre AČE SR. Informácia o pripravovanom �Veľkom Projekte� 
v rámci TA pre VS. Definovanie navrhovaných aktivít AČE SR v tejto oblasti (Námer) 

12. Zaujatie stanoviska AČE SR o príprave skú�obných komisií v rámci overovania odbornej 
spôsobilosti pre prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií v zmysle zákona o Vodovodoch 
a kanalizáciách. 

13. Oboznámenie sa Výboru AČE SR s novými stanovami AČE ČR a preverenie ich 
mo�ného vplyvu na stanovy AČE SR (Bodík) 

14. ČOV Hlohovec a návrh ad hoc skupiny pre vypracovanie expertného posudku (Námer) 
15.  Rôzne (členovia výboru) 
16. Odovzdanie funkcie zastupujúceho predsedu riadnemu predsedovi AČE SR 

 
Výbor AČE SR vzal na vedomie: 
! Informáciu Doc. Námera o podanie �iadosti o grant v rámci Zeleného projektu M�P. 
Náplňou tohto grantu sa predpokladá problematika web stránok v rámci grantu GWP, 
pričom v rámci Zeleného projektu by mala byť roz�írená o spoluprácu so  ZZVH tak, �e 
by sa mohol prostredníctvom web- stránky �íriť Vodohospodársky spravodajca.  
! Informácia podpredsedu Doc. Námera o jeho náv�teve u riaditeľa Ing. Sirotku na 
MVRR SR a problematika �tátnych expertíz v oblasti environmentálnych infra�truktúr 
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! Oboznámenie sa Výboru AČE SR s novými stanovami AČE ČR a preverenie ich 
mo�ného vplyvu na stanovy AČE SR. Doc. Drtil zabezpečí informáciu o zmene stanov 
členom výboru, ku ktorej výbor zaujme stanovisko na svojom nasledujúcom rokovaní. 
! Ing. Bodík informoval výbor o vykonaní zmeny vedenia finančných výkazov AČE SR 
pre rok 2003 formou podvojného účtovníctva vzhľadom na zmenu legislatívy v danej 
oblasti.  
 

Uznesenie výboru AČE SR:  
• Z kontroly úloh z minulého výboru vyplynulo, �e sú slnené, resp. sa priebe�ne plnia. 
• Na základe vzájomnej dohody medzi zástupcami AČE ČR a SR ako aj vzhľadom na 

veľký počet odborných akcií v roku 2003 sa nebude organizačne ani odborne 
zabezpečovať v tomto roku konferencia �Kaly a odpady�.  

• Materiál � ponuka zabezpečenia odborného semináru o meraní mno�stva odpadových 
vôd pripravená pre ASPEK Doc. Námerom bude po aktualizácii odoslaná. Ďal�ia 
ponuka semináru ohľadom NV SR 491/2002 bude spracovaná.  
Zodp. Ing. Rajczyková, T: 04/2003.   

• Doc. Námer poskytol informáciu o najnov�ích trendoch v rámci prípravy pre čerpanie 
fondov EÚ a z toho vyplývajúce aktivity pre AČE SR. Informácia o pripravovanom 
�Veľkom Projekte� v rámci TA pre VS. Definovanie aktivít AČE SR v tejto oblasti � 
zviditeľnenie činnosti a odborného potenciálu AČE (výbor pre túto činnosť 
splnomocňuje Doc. Námera  a Doc. Drtila). Doc. Derco pripraví ponukový list pre 
sekciu vody MP SR. T: 04/2003 

• Ing. Bodík a Doc. Námer predniesli informáciu o grante GWP, na rok 2003 sa 
predpokladá suma 3200 USD na projekty � príprava a organizácia semináru na 
výstave AQUA Trenčín (06/2003), a na ďal�ie práce v rámci prípravy Web-stránok 
pre GVP a AČE SR. Bude zabezpečená fakturácia v dohodnutom rozsahu.  
Zodp.  Ing. Bodík, doc. Námer.  

• Výbor ustanovil ad hoc skupinu pre vypracovanie expertného posudku pre ČOV 
Hlohovec, vedením ad hoc skupiny poveril Doc. Drtila. 

• Bolo vykonané odovzdanie funkcie zastupujúceho predsedu, ktorú vykonával Doc. 
Námer,  riadnemu predsedovi AČE SR � Doc. Drtilovi v súvislosti s jeho návratom zo 
zahraničného pobytu. 

• V rámci bodu �Rôzne� bolo vykonané: 
− Prerokovanie prihlá�ky J. Obucha  za člena AČE SR. Výbor odporúča jeho 

prijatie do AČE SR, vzhľadom k podmienkam členstva v stanovách, ako 
pridru�eného člena. 

− Doc. Drtil pripraví materiály k zverejneniu na www. Stránke. T: 04/2003 
− V nadväznosti na prijaté memorandum medzi EWA a IWA, budú jeho zásadné 

ustanovenia prerokované so zástupcom národného komitétu IWA.  
Pre podporu činnosti  v rámci EWA bude potrebné osloviť M�P. 
Zodp.: Doc. Derco, T: 04/2003  

− Pri uzatváraní zmlúv sa v�dy individuálne s klientom dohodnú podmienky 
poskytovania výsledkov v rámci členskej základne AČE. 
Zodp. : vedúci ad hoc skupín, zodp. rie�itelia, T: trvale 

− Bude vypracovaný návrh spôsobu archivácie výsledkov rie�ených úloh. 
 Zodp: Ing. Rajczyková, T: do konania VZ 2003  

 
Zapísala: Ing. Elena Rajczyková, sekretár AČE  
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Zápis zo zasadnutia výboru AČE SR  
konaného dňa 11. 9. 2003 o 12,30 hod na KEI FChPT STU Bratislava  

 
Prítomní: Doc. Námer, Doc. Drtil, Doc. Hyánek, Doc. Derco, Ing. Bodík, Ing. Krcho, Ing. 
Rajczyková, Ing. Hutňan 
 
1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho výboru a informácia o plnení úloh:  

-  O Zelenom projekte M�P a Veľkom projekte informoval J.Námer. �iadosť o 
Zelený projekt je zatiaľ bez pozitívnej odozvy. Realizácia Veľkého projektu je 
v �tádiu príprav a jeho realizácia sa s určitosťou nezačne v tomto roku. Osobnú 
náv�tevu M�P s cieľom informovať o AČE a ponúknuť odborný potenciál členov 
AČE pri realizovaní projektov vykonali v máji 2003 J.Námer a M.Drtil. 

-  J.Námer vypracoval ponukový list na semináre o prietokoch a ich meraní pre 
ASPEK. Podľa odozvy by sa semináre zrealizovali v roku 2004. Ponuka a 
prípadná realizácia seminára pre ASPEK o Nariadení vlády č.491/2002 sa posúva 
do roku 2004 (E.Rajczyková) 

-  O akciách GWP informovali I.Bodík a J.Námer. Naplánované akcie (seminár 
v rámci výstavy AQUA, vytvorenie www stránky ACE a Slovak Water) boli 
zrealizované podľa stanoveného harmonogramu a rozpočtu. 

-  Texty na propagačné listy AČE a na stránky www aktualizoval M.Drtil. 
- J.Derco osobne diskutoval s predsedom EWA S.Riessenom ohľadom 

informovania o akciách EWA, spolupráce AČE a EWA a platenia členského. 
Momentálne nie je priechodná akákoľvek zmena v platení stále relatívne vysokého 
členského. O v�etkých akciách / publikáciách EWA sú členská základňa AČE a 
ďal�í kolegovia okam�ite informovaní e-mailovou komunikáciou cez J.Derca 
(výbor oceňuje veľký vklad zodpovednej práce menovaného).  
Zároveň J.Derco vypracoval draft memoranda o spolupráci EWA a IWA v SR (po 
vzore z ostatných krajín EÚ). Toto memorandum prejedná s prof. Kri�om a 
dohodnú sa na jeho prípadnom podpísaní. Zároveň J.Derco a M.Drtil vypracujú 
list s po�iadavkou o podporu pri platení členského v EWA od M�P (AČE je 
zástupca SR v tejto medzinárodnej organizácii a v�etky informácie a kontakty sú 
okam�ite posúvané ďalej medzi vodohospodársku verejmosť).   

-  Návrhy zmien v stanovách a organizačnom poriadku AČE spracuje M.Drtil do 
ďal�ieho výboru AČE, ktorý sa bude konať v Modre-Piesku  9-10.10 2003. Výbor 
ich prejedná a odporúči na prerokovanie a schválenie na Valnom zhroma�dení. 

-  �túdiu Zhodnotenie mestskej ČOV Hlohovec spracovali autori pod vedením 
M.Drtila. Bola odovzdaná do archívu AČE. 

- V priebehu roku pri�li na výbor od členov AČE návrhy tém, ktoré by mohli byť 
spracované v praktických príručkách AČE (ako podklady pre správnu projekciu a 
prevádzku stokových sietí a ČOV). Jednotlivé témy boli vyhodnotené J.Dercom 
s tým, �e najväč�í záujem bol prejavený o Navrhovanie, projekciu a prevádzku 
aktivácií s odstraňovaním nutrientov a Navrhovanie, projekciu a prevádzkovanie 
kalového hospodárstva ČOV a Odlahčovacie objekty. Ďal�ie navrhnuté témy sa 
týkali (poradie podľa počtu ohlasov), Da�ďových nádr�í, Technológií malých 
ČOV, Predčistenia odpadových vôd u kanalizácií bez ČOV, Dosadzovacích nádr�í 
a Koreňových ČOV 

-  AČE SR bude mať v budúcoročnom kalendári AČE ČR stránky prezentujúce 
činnosť asociácie a bienálnu konferenciu Odpadové vody 2004 v Tatr. Zruboch. 
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- AČE SR sa 13.6.2003 spolupodieľala pri organizačnom zabezpečení konferencie 
Katedry Environmentálneho in�inierstva FCHPT STU �Environmentálne 
in�inierstvo � história, súčasnosť, perspektívy, teória a prax�. Akcia prebehla na 
po�iadanie KEI FCHPT STU pri zachovaní ekonomických pravidiel vyplývajúcich 
zo Stanov a Zásad hospodárenia AČE SR. 

 
2. Výjazdné zasadnutie výboru AČE SR v a spoločné zasadnutie zasadnutie výborov AČE 

SR a ČR:  
-  9. � 10. 10 bude v Modre spoločné zasadnutie výborov a revíznych komisií AČE 

SR a ČR za spolúčasti zástupcov korporatívnych členov, ktoré sa bude konať pri 
príle�itosti 10. a 5. výročia zalo�enia obidvoch asociácií (M.Drtil, M.Hutňan a 
J.Námer overia e�te účasť v�etkých zainteresovaných). Priebeh akcie organizačne 
zabezpečí M.Drtil. Hlavný program výboru : 

-  prejednanie zmien v stanovách a organizačnom poriadku AČE SR 
(M.Drtil) 
-  informovanie o akciách EWA, memorandum EWA / IWA a AČE SR 
/ IWA (J.Derco) 
- príprava Valného zhroma�denia so seminárom (E.Rajczyková � výbor     
vzhľadom na aktuálnosť problematiky a nepopierateľnú odbornosť 
autorov jednoznačne odporúča seminár o novom Zákone o aplikácii 
čistiarenských kalov .... č.188/2003, ktorého obsahovú stránku by 
zabezpečila J.�umná s kolegami) 

 
3.  Pripravované akcie AČE SR: 

- Seminár v rámci Valného zhroma�denia (pravdepodobne o Zákone o kaloch č. 188 
/ 2003 � viď bod 2) 

- Seminár v rámci výstavy AQUA 2004 � tradičný seminár AČE bude v roku 2004 
nazvaný  Aplikácia EÚ legislatívy v oblasti vôd na Slovensku � predstavy a realita 
(I.Bodík)  

- Bienálna konferencia Odpadové vody 2004 sa vzhľadom na opakované termínové 
kolízie spojené s ďal�ími jarnými konferenciami, seminármi a výstavami (ENVI, 
AQUA) presunie na jesenný termín. Uskutoční sa v dňoch 20 � 22.10.2004 
v Tatranských Zruboch.. V dvojročnom (párnom) jesennom cykle by u� nemala 
kolidovať s ďal�ími odbornými akciami (M. Drtil) 

- Kaly a odpady 2004 � tradičná česko - slovenská konferencia by sa mala 
v budúcnosti  konať v dvojročných cykloch, pričom v budúcom roku by mala byť 
jej slovenská časť (o tomto �snáď racionálnom� kroku vzhľadom na počet akcií a 
na mo�nosti vodohospodárskej verejnosti naplniť odbornú stránku konferencie 
novou kvalitou jednali na podnet českých kolegov zástupcovia AČE SR a ČR 
J.Námer, M.Drtil, M.Dohányos a následne aj výbor AČE ČR). M.Hutňan, J.Námer 
a M.Drtil sa v najbli��om čase skontaktujú s Doc. Čermákom a dohodnú ďal�í 
postup pri  organizácii a zabezpečení konferencie.  

- Na základe jednania so sekretariátom EWA by AČE SR mala začať organizovať 
medzinárodné konferencie. Prvou akciou AČE SR / EWA by mala byť 
medzinárodná konferencia o Water Framewaork Directive na jeseň roku 2005. 
Táto akcia by mala na�tartovať �veľké� medzinárodné akcie v oblasti vodného 
hospodárstva, ktoré na Slovensku absentujú. Organizačný a programový výbor 
konferencie začne pracovať pod vedením J.Derca, E.Rajczykovej a 
D.Thalmeinerovej. 
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- Seminár Rekon�trukcie stok. sietí a ČOV v októbri 2003 je podľa informácie 
E.Rajczykovej a M.Diana pripravený. AČE SR je podľa po�iadaviek organizátorov 
konferencie VÚVH pripravená organizačne pomôcť pri chode seminára. 

 
3. Spolupráca s GWP v roku 2004: 

- AČE SR navrhuje pre budúci rok 2 spoločné akcie AČE SR / GWP nasledovne: 
- Seminár v rámci výstavy AQUA (viď bod 2) 
- Bienálna konferencia Odpadové vody s diskusným fórom o 

vodohospodárskej problematike. 
Spôsoby ďal�ej spolupráce, reálnosť týchto akcií, priority GWP do blízkej 
budúcnosti a finančné reálie prejednajú I.Bodík, M.Drtil, J.Námer a 
D.Thalmeinerová s novým predsedom regionálneho centra GWP  Ing. Matu�kom  
(regionálne centrum GWP sa tohoto roku presunulo z Budape�ti do Bratislavy). 
GWP spolupráca bude naďalej zabezpečovaná pod organizačným aj my�lienkovým 
vedením I.Bodíka. 
V prípade, �e GWP odporúči organizovanie ďal�ích spoločných akcií, AČE SR sa 
vynasna�í byť aktívnym partnerom (spolupráca s GWP je dlhodobo �strategická�). 
Napr. mo�né je vyu�itie poznatkov a predná�ajúcich zo seminára AQUA pre ďal�ie 
semináre organizované pre zodpovedných pracovníkov VÚC. 
Výbor AČE SR odporúča ponúknuť vytvorenú www stránku Slovak Water 
k dispozícii pre GWP (stránka bola navrhnutá a pripravená členmi AČE pod 
vedením J.Námera z grantu poskytnutého z GWP).  

 
4. Hospodárenie, členské a členská základňa AČE: 

- Priebe�nú správu o hospodárení AČE SR predniesol I.Bodík. Situácia na účtoch 
AČE je pozitívna a podľa predpokladov (ca. 410 000 Sk). AČE momentálne 
neeviduje nedoplatky ani dl�oby. Členské ku dňu konania výboru nezaplatilo 6 
členov AČE. I.Bodík týchto členov naposledy skontaktuje. 

- Korporatívny člen Earth  Resources po�iadal o ukončenie členstva, čo výbor 
zvá�iac okolnosti vzal na vedomie.                                       

- Vzhľadom na dlhodobú (v podstate celoročnú) práceneschopnosť Juraja Budaja 
výbor odporúča pre menovaného vzhľadom na jeho doteraj�iu aktivitu a odbornosť 
ponechať členstvo do budúcnosti bez platenia členského za rok 2003 

 
5. Vzhľadom na viaceré pozitívne ohlasy a dopyt po príručkách AČE (viď bod 1) výbor 

odporúča, aby kolektív autorov pod vedením M.Drtila a M.Hutňana zabezpečil vydanie 
publikácie, ktorej vybrané kapitoly budú zoponované vybranými členmi AČE a ktorá 
bude odporúčaná asociáciou ako zdroj informácií pre navrhovanie a prevádzkovanie 
ČOV. Predpokladá sa, �e v budúcnosti sa publikácia bude dopĺňať o nové publikácie / 
príručky z jednotlivých oblastí odvádzania a čistenia vôd. Formu publikácií nie je v tomto 
�tádiu nutné jednotiť a bude ponechaná na autoroch. Takisto poradie a čas vydávania 
takýchto publikácií nie je v súčasnosti mo�né stanoviť (v�etko závisí od kapacity 
potenciálnych autorov). Dôle�ité ale je, �e ka�dá takáto publikácia, ktorá si bude 
nárokovať uvedenie odporúčania AČE SR, prejde vnútornou oponentúrou odborníkov 
z AČE, aby sa zabezpečila maximálna mo�ná reprezentatívnosť ponúkaných informácií. 
Praktické príručky v zmysle bodu 1. AČE SR urobí maximum pre zabezpečenie 
finančných prostriedkov na tento účel (projekty, sponzoring a pod.). 
Samozrejme sa predpokladá cenovo výrazne zvýhodnená distribúcia pre členov AČE. 
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6. www stránka je funkčná, z väč�ej časti naplnená a zvy�né časti doplní a priebe�ne bude 
aktualizovať Ing. Ga�pariková z KEI FCHPT STU Bratislava.  

 
7. Rôzne 

- Výbor aj vzhľadom na pozitívnu finančnú situáciu schvaľuje vytvorenie a 
priebe�né dopĺňanie kni�nice AČE SR, ktorá bude dostupná svojim členom. 
V roku 2003 sa zrealizuje nákup odbornej literatúry za ca. 20 000 Sk. Výbor 
pripraví do zasadnutia v Modre zoznam zaujímavých titulov, ktoré predlo�í 
členskej základni na výber a schválenie. Zároveň vyzýva členov, ktorí vedia o 
niektorej publikácii, ktorá priná�a nové a aktuálne poznatky, aby o nej informoval 
výbor. Valné zhroma�denie schváli zoznam litaratúry. E.Rajczyková spracuje 
�stručný� interný kni�ničný poriadok pre po�ičiavanie publikácií (zodpovední Ing. 
Drtil a E.Rajczyková, podieľajú sa v�etci) 

- Výbor vzhľadom na predchádzajúci bod odporúča zakúpenie notebooku AČE pre 
účely prípravy a zabezpečovania odborných akcií a vedenia administratívy AČE 
(k danému účelu sa vyu�ívajú len súkromné prístroje členov výboru).  

- E. Rajczyková do Valného zhroma�denia pripraví zoznam publikácií v archíve  
- I. Bodík sa zúčastní za AČE SR zasadnutia Rakúskej misie v Banskej Bystrici 

v dňoch 16. � 17. 10. 2003 , kde bude informovať o aktivitách AČE SR 
- J.Námer informoval a výbor odporúčil (zatiaľ len koncepčne) sa pripravovať na 

prerokovanie, resp. prijatie morálneho kódexu vodohospodára (po vzore aktivít 
iniciovaných EWA v EÚ krajinách).  

 
Zapísal: Doc.Ing.Miloslav Drtil,CSc.   
 
 

 
Zápis zo zasadnutia výboru AČE SR  

konaného dňa  9. 9. 2003 (�tvrtok) o 12,30 hod v Modre Piesku pri príle�itosti 
spoločného zasadnutia výborov a revíznych komisií AČE SR AČE ČR 

 
Zúčastnení na výbore AČE SR pred spoločným slávnostným zasadnutím AČE SR a ČR: 
I.Bodík, J.Derco, M.Drtil, M.Hutňan, L.Hyánek, L.Krcho, J.Námer, E.Rajczyková 
 
1. V dňoch 9 a 10.10.2003 sa konalo slávnostné zasadnutie výborov a revíznych komisií AČE 
SR a AČE ČR. Stretnutie bolo zorganizované pri príle�itosti osláv 10. výročia vzniku AČE 
ČR a 5.výročia AČE SR. Vzhľadom na slávnostný charakter sa zúčastnili aj hostia � 
zástupcovia korporatívnych členov (firmy ČOVSPOL, EKOPROGRES a HYDROTECH. 
Zástupca ČOVDESIGNu sa ospravedlnil). 
Na spoločnom zasadnutí bola zhodnotená doteraj�ia spolupráca obidvoch AČE, pričom bolo 
kon�tatované udr�iavanie nad�tandardnej spolupráce (najmä pri organizovaní a účasti na 
odborných akciách). Účastníci potvrdili napĺňanie formy i obsahu Dohody o spolupráci a 
vzájomnom uznávaní členstva, ktorú obidve AČE podpísali v roku 2000 v Moravskej 
Třebovej a odporúčali pokračovať v tejto spolupráci aj naďalej.  
 
2. Pred spoločným zasadnutím výborov AČE SR a ČR bolo zasadnutie výboru AČE SR. Na 
výbore bola prejednaná informácia J.Derca o aktivitách European Water Association (EWA) 
a AČE.  Výbor ocenil aktívnu prácu J.Derca a následne sa uzniesol: 
- pokračovať v elektronickom informovaní vodohospodárskej verejnosti o akciách EWA a 
priebe�ne aktualizovať databázu príjemcov týchto informácií (J.Derco) 
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- po�iadavka EWA na pravidelnú elektronickú verziu časopisu v anglickom jazyku nie je 
momentálne v kapacitných mo�nostiach AČE. Napriek tomu výbor odporúča uverejňovať na 
www stránke anglicky napísané informácie o odborných aktivitách v SR, napr. o odborných 
akciách AČE a pod. (zatiaľ podľa mo�ností prípadných autorov). L.Krcho bude informovať o 
dianí vo Vodohospodárskom časopise, ktorý dlhodobej�ie avizuje uverejňovanie anglických 
abstraktov. Tieto abstrakty by po prípadnom uverejnení na www stránke boli zaujímavou 
informáciou pre zahraničného čitateľa o odborných problémoch rie�ených v SR 
- výbor poveruje J.Derca, aby sa ako reprezentant AČE v EWA zúčastnil januárového 
zasadnutia EWA vo Viedni 
- spolu so zápisom z VZ bude členom AČE distribuovaná aj informácia o Etickom kódexe 
vodohospodárskych pracovníkov, ktorého verzie sú v súčasnosti prijímané národnými 
organizáciami vo viacerých �tátoch EÚ a ktorého prijatie odporúča aj EWA. Tieto verzie 
budú predlo�ené ako podnet pre diskusiu o tomto dokumente a o potrebe jeho prípadného 
prijatia aj v SR (J.Derco) 
- J.Derco pripraví do 15.11. návrh dohody o spolupráci medzi AČE a NK IWA v duchu 
vzájomne schváleného memoranda EWA / IWA (AČE je zástupcom EWA v SR). Tento 
návrh za�le členom výboru, ktorí ho spripomienkujú tak, aby mohol byť daný do VZ na 
schválenie 
- J.Derco a M.Drtil za�lú na M�P �iadosť o dotáciu na členský príspevok AČE v EWA.  
 
3. M.Drtil pripraví do VZ informáciu o najnov�ích publikáciách z odboru AČE tak, aby 
účastníci VZ bodovacím systémom rozhodli o najzaujímavej�ích tituloch. Tieto publikácie by 
AČE zakúpila do svojej kni�nice s tým, �e by boli v intenciách pravidiel vypracovaných 
sekretárom AČE k dispozícii členskej základni. 
J.Námer bude VZ informovať o ďal�ích mo�nostiach vyu�ívania elektronického prístupu 
k zahraničným časopisom a iným informačným zdrojom (predpokladá sa zabezpečenie tohoto 
prístupu pre AČE a jej členskú základňu). 
 
4. M.Drtil pripraví príspevok o aktivitách AČE do časopisu Mestám, obciam, regiónom.  
 
5. K.Kucman a M.Drtil nav�tívia v 42. tý�dni M�P a prediskutujú vybrané časti 
pripravovaného �Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon 184/2002� týkajúce sa poplatkov za 
vypú�ťanie odpadových vôd. Hlavným cieľom náv�tevy bude opakovaná prezentácia 
poznatkov zo �túdie AČE, ktorú na danú tému a na objednávku M�P spracovala v rokoch 
2000 a 2001 odborná skupina pod vedením Ing.Kucmana. 
  
6. Príprava VZ: 
Valné zhroma�denie sa uskutoční po vzore minuloročného VZ spoločne s odborným 
seminárom. Konať sa bude 4.12.2003 v hoteli SOREA, pričom doobeda bude seminár o 
novom Zákone č. 188/2003 o aplikácii čistiarenských kalov a dnových sedimentov do pôdy. 
Poobede bude Valné zhroma�denie. 
Doobedňaj�í program zabezpečí odborná skupina pod vedením J.�umnej. Predpokladaný čas 
seminára bude od 9,30 do 12,00. Valné zhroma�denie od 13,00 do 17,00 zabepečí M.Drtil.  
Seminár bude pre členov AČE zadarmo, pre ostatných záujemcov bude vlo�né 400 Sk. 
Kontakt so SOREA-ou zabezpečí M.Drtil. 
 
7. Výbor prejednal pripravované zmeny v stanovách a organizačnom poriadku AČE s tým, �e 
sa e�te v 42. resp. 43. tý�dni stretne  k tejto téme. Po 4 rokoch sa ukázali niektoré časti stanov 
a organizačného poriadku AČE ako menej pru�né, zbytočné alebo málo účinné. Z tohoto 
dôvodu výbor zosumarizuje skúsenosti a poznatky a pripraví do VZ text upravených stanov 
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tak, aby sa mohli schváliť vo VZ (Pozn.: nejedná sa o zásadné zmeny meniace charakter a 
náplň práce AČE). Zodpovedný M.Drtil          
 
8. Prejednaná bola spolupráca AČE SR a ČR pri organizácii konferencií Kaly a odpady. 
Konferencia bude ka�dé 2 roky, striedavo v SR a ČR. Ka�dú akciu si administratívne, 
organizačne a účtovne zabezpečí tá AČE, v ktorej republike sa bude konferencia konať. 
Zároveň bolo dohodnuté, aby sa na príprave programu konferencie spolupodielali obidve 
AČE a táto skutočnosť bude zvýraznená v cirkulári a zborníku konferencie (organizátormi 
budú AČE SR, AČE ČR alebo vice versa + ďal�ie in�titúcie podľa aktuálnej situácie). 
 
Zapísal: Doc.Ing. M.Drtil, CSc.  
 
 
 

Zápis zo zasadnutia výboru AČE SR  
konaného dňa  28. 11. 2003 v kni�nici KEI FChPT STU Bratislava 

 
Zúčastnení: I. Bodík, J. Derco, M. Drtil, M. Hutňan, L. Hyánek, L. Krcho, J. Námer, E. 
Rajczyková 
 
1. Výbor prejednal výsledky hospodárenia v roku 2003. Po ich zhodnotení navrhuje pre VZ 
ponechanie rovakej vý�ky členského aj pre rok 2004. V roku 2003 sú evidovaní e�te 4 
neplatiči členského � o ich �osude� rozhodne VZ. 
 
2. Výbor prejednal návrh dohody o spolupráci medzi AČE a NK IWA (Doc.Derco). Text 
bude predlo�ený na schválenie VZ. 
Zároveň boli prejednané texty etických kódexov vodohospodára z krajín EU a návrh kódexu 
podľa EWA. Dokumenty budú predstavené VZ a �pecifikované v zápise z VZ (Doc.Derco). 
 
3. Boli prejednané posledné zmeny v Stanovách, Organizačnom poriadku a Zásadách 
hospodárenia AČE. Konečné verzie budú predlo�ené VZ na schválenie. Podrobnej�ia 
informácia bude uvedená v zápise z VZ.  
 
4. Rozdelené boli úlohy spojené s organizáciou seminára pred VZ a samotného VZ (uskutoční 
sa 4.12.2003 v hoteli SOREA). 
 
Zapísal: Doc.Ing.Miloslav Drtil,CSc.   
 
 
 


