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SUMÁRNA  INFORMÁCIA Z VÝBOROV O ČINNOSTI AČE SR V ROKU 2008 
 

 
 

Zúčastnení členovia výboru + predseda revíznej komisie: I. Bodík, J. Derco, M. Dian, M. Drtil, J. 
Námer, E. Rajczyková, J. Šumná + M. Hutňan 
 
1. Zmeny v stanovách v zmysle záverov 10. Valného zhromaždenia boli zaevidované na Ministerstve 
vnútra. Nová adresa sídla AČE SR je: Radlinského 9, 812 37 Bratislava (adresa pre korešpondenciu 
zostáva P.O.Box 140, 820 05 Bratislava 25 
 
2. Odborné akcie v zmysle záverov z Valného zhromaždenia 2007: 

- konferencia AČE SR a AČE ČR Kaly a odpady bola v termíne 12-13.3.2008 v Bratislave  (pod 
vedením M.Hutňana). Akcie sa zúčastnilo 150 účastníkov. Na konferenciu nadväzovala exkurzia 
na bioplynovú stanicu na komunálny odpad z mesta Viedeň (zorganizované spolu s rakúskou 
asociáciou İWAV)  
- bienálna konferencia AČE SR Odpadové vody 2008 bola 15-17.10.2008 v hoteli Patrii na 
Štrbskom Plese (310 účastníkov; pod vedením M.Drtila). Súčasťou akcie boli aj sekcie mladých 
výskumníkov a prevádzkovateľov Fórum 33  
- odborný seminár v rámci výstavy AQUA Trenčín Regulácia procesov mestských ČOV sa 
uskutočnil 24.9.2008 (pod vedením I.Bodíka). Seminár bol usporiadaný v spolupráci s 
korporatívnym členom AČE SR Hach Lange (120 účastníkov) 
- exkurzia na veľtrh IFAT sa uskutočnila 5.-7.2008. Zúčastnilo sa 44 členov AČE SR (hradené 
z AČE). V rámcie akcie sa uskutočnil aj seminár a exkurzia na ČOV Klatovy, ktorú zorganizoval 
korporatívny člen KH Kinetic Klatovy. (Pozn. vstupenky na IFAT poskytla pre členov AČE 
EWA) 
 
- prezentácie členov AČE SR na odborných akciách poriadaných AČE ČR: príspevky na 
tradičnom seminári „Nové metody a postupy při provozování ČOV“ Moravská Třebová IV/08   
- www stránky a propagačné materiály: priebežne aktualizované 
 

3. Ďalšie odborné akcie: 
- odborný seminár  Domové čistiarne odpadových vôd a požiadavky na zyšovanie ich kvality a 
certifikáciu sa uskutočnil v júni 2008 (pod vedením I.Bodíka). Seminár bol usporiadaný 
v spolupráci s ASIO Bytča a Aquatec VFL Dubnica n.Váhom (110 účastníkov) 
- seminár pre stredné školy v rámci AQUA Trenčín 23.9.2008 na tému Ochrana vôd v SR 
(prednáška pre Asociáciu vodárenských spoločností; zodp. M.Drtil) 

 
4. Nákupy v roku 2008:  

- fotoaparát, notebook, diktafóny zakúpené 
- nákup kníh do archívu: bola zakúpená kniha  M.Henze, M.C.M. van Loosdrecht, G.A.Ekama, 
D.Brdjanovic: Biological Wastewater Treatment: Principes, Modelling and Design 2008 
- EWA venovala pre členov AČE aktualizovaný CD sumár  DWA (ATV) smerníc o čistení 
a odvádzaní odpadových vôd -  Standards English Version 2008 (bližšie info J. Derco: 
jan.derco@stuba.sk) 
- v najbližších dňoch bude zakúpená kniha G.Tchobonagolous a kol., Metcalff Eddy: Wastewater 
Engineering, Treatment, Reuse; 2002 
- OEI FChPT STU poskytne pre členov AČE SR na zapožičanie 19 kníh z odboru stokovania, 
čistenia a úpravy vôd (zoznam je na www.acesr.sk)  
Knihy sú k dispozícii členom podľa pravidiel výpožičného poriadku AČE SR (je na 
www.acesr.sk). 
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5. Expertné práce v roku 2008:  
- Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV; pre Mondi SCP Ružomberok (zodpovedný riešiteľ  
A. Kollárová)  
- Konzultačné práce týkajúce sa technologických a technických aspektov rozšírenia a 
rekonštrukcie ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka v rámci spracovávania projektu; pre BVS  
Bratislava (odborná skupina - zodpovedný riešiteľ M. Drtil)  
- Návrh prevádzkových opatrení na priemyselnej ČOV; pre Milex Galanta (zodpovedný riešiteľ  
M. Hutňan)  
- Nakladanie s odpadovými vodami z priemyselného podniku - konzultácie; pre Leaf Levice 
(zodpovedný riešiteľ M. Hutňan)  
- Čistenie resp. odvádzanie priemyselných odpadových vôd - možnostná štúdia na riešenie 
vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie; pre Hubert Sereď (zodpovedný riešiteľ M. 
Drtil)  
- Riešenie problematiky zápachu v stokovej sieti v Liptovskom Mikuláši; pre AD Consult 
Bratislava (zodpovedný riešiteľ M. Hutňan) 
- Posúdenie technologických alternatív rekonštrukcie MČOV Púchov; pre Považská vodárenská 
spoločnosť (zodpovedný riešiteľ M. Drtil) 
- Vyhodnotenie prevádzky ČOV Paralimni po rekonštrukcii na odstraňovanie N a P; pre 
ČOVSPOL Bratislava (zodpovedný riešiteľ M. Drtil) 
- Posúdenie technologických alternatív rekonštrukcie MČOV L. Mikuláš; pre Liptovská 
vodárenská spoločnosť (zodpovedný riešiteľ J. Derco) 
- Posúdenie technologických alternatív rekonštrukcie MČOV Hriňová; pre Miestny úrad Hriňová 
(zodpovedný riešiteľ M. Drtil) 

Zmluvy s AČE boli uzatvorené v celkovej sume 432 236 Sk. Riešitelia boli odmenení v zmysle stanov 
a organizačného poriadku AČE SR (príjem AČE z každej akcie minimálne 11 %). Podrobne o 
príjmoch z expertnej činnosti bude na Valnom zhromaždení informovať I.Bodík a podrobnú 
sumarizáciu roku 2008 obdrží každý člen AČE poštou v zápise z 11.Valného zhromaždenia. 
 
6. Noví členovia AČE SR – výbor v roku 2008 schválil a 11.VZ predloží na potvrdenie týchto nových 
členov:  

- Ing. Samuel Cengeľ (individuálny), Ing. Stanislav Sedláček, Ing. Ivana Jonatová, Ing. Nina 
Kolesárová, Ing. Michal Lazor (členovia študenti); Aquatec VFL s.r.o. Dubnica nad Váhom 
(korporatívny člen)  
- výbor AČE SR navrhuje Valnému zhromaždeniu ukončenie členstva pre C.Durosiho, L. 
Mitaľovú, D.Štefánikovú a korpor.člena ZAPF Wassersysteme – všetci pre neplatenie členského a 
viaznúcu komunikáciu  
- stav členskej základne v prípade potvrdenia záverov výborov 11. Valným zhromaždením: počet 
individuálnych členov: 110; počet korporatívnych členov: 14; spolu: 124 
- za rok 2008 zostalo ešte 7 nezaplatených členských príspevkov (zaplatenie alebo ukočenie 
členstva skonzultujú I.Bodík, M.Onderová) 
 

7. Stav na účtoch: 
- podrobne bude informovať 11. Valné zhromaždenie hospodár AČE SR I.Bodík. Sumarizáciu 
roku 2008 obdrží každý člen AČE poštou v zápise z Valného zhromaždenia. 

Hlavný záver: finančný plán na rok 2008 nebude narušený a stav na účtoch na konci roka bude oproti 
finančnému plánu schválenému 10. Valným zhromaždením o ca. 100 000 Sk vyšší 
 
8. EWA:  

- agendu a kontakty s EWA zabezpečuje J.Derco. Výbor odporúča, aby AČE pokračovala 
v spolupráci a zostala národným členom v tejto asociácii aj v roku 2009 

 
9. Členské na rok 2009: 

- výbor vzhľadom na prechod na Euro navrhne 11.VZ na schválenie nasledovné členské: 
individuálny člen 30 Euro; študentský člen 5 Euro; korporatívny člen 350 Euro; dôchodcovia 0  
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10. Rôzne: 
- bola udelená cena AČE SR za najlepšiu diplomovú prácu na FChPT STU z oodboru Ochrany 
vôd. Získal ju S. Sedláček s témou čistenia odpadových vôd v aktivácii s membránovou filtráciou 
- výbor odporúča AČE pokračovať v spolupráci s novo vznikajúcou Českou asociací pro vodu 
v zmysle doterajších dohôd a zvyklostí (v roku 2009 vznikne z AČE ČR; bližšie na 
www.acesr.sk).  
- AČE SR bude mať vlastnú stránku v kalendári AČE ČR (M.Drtil) 
- výbor odsúhlasil novú zmluvu s Expo Center Trenčín. AČE SR bude aj naďalej jedným 
z odborných garantov veľtrhu AQUA Trenčín (I.Bodík) 

 
11. Odborné akcie AČE SR v roku 2009: 

- v rámci veľtrhu AQUA usporiada AČE odborný seminár s témou komplexného zhodnotenia 
membránovej filtrácie pri čistení a úprave vôd (I.Bodík) 
- v lete 2008 usporiada AČE odborný seminár o súčasných trendoch pri využívaní obnoviteľných 
zdrojov energie (I.Bodík, M.Hutňan) 
- podľa informácií z VÚVH sa na jeseň 2009 obnoví bienálna konferencia / seminár 
Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV. AČE ako spoluorganizátor predošlých akcií je pripravená 
na spoluprácu (zodpovedný M.Dian) 

 
12. Valné zhromaždenie – seminár: 
Výbor schválil, aby sa na odbornom seminári pri 11.Valnom zhromaždení AČE SR prezentovala firma 
/ korporatívny člena AČE SR Čovdesign s.r.o. Bratislava. Akcia sa bude konať 29.1.2009 v hoteli 
Linea Piešťany a bude spojená s odborným seminárom a exkurziou na novú ČOV Piešťany 
(projektovanú f-ou Čovdesign Bratislava).  
Zároveň na 11. Valnom zhromaždení prebehne voľba nového výboru a novej revíznej komisie. 
 
 
Sumarizoval a zapísal: 
20.12.2008;   Miloslav Drtil   


