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SUMÁRNA  INFORMÁCIA Z VÝBOROV A ČE SR V ROKU 2011  
 

 
 

 
Zúčastnení členovia výboru + predseda revíznej komisie: M.Bilanin, P.Belica, I. Bodík, J. Derco, M. Dian, M. Drtil, K.Kucman + 
M. Hutňan.  
 
1. Odborné akcie v roku 2011 
1.1 Odborné akcie v zmysle záverov z 13.Valného zhromaždenia: 
- v rámci veľtrhu AQUA Trenčín sa konal odborný seminár s témou s tématikou aktuálnej legislatívy vo vodnom hospodárstve 
(september 2011; Doc.Bodík; 105 účastníkov; zaujímavé ohlasy a poďakovania - aj z MŽP SR) + seminár pre stredné školy na 
tému čistenie odpadových vôd v SR (pre AVS; M.Dian, M.Drtil) 
- AČE bola spoluorganizátor tradičnej bienálnej konferencie Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV v októbri 2011 (hlavný 
organizátor VÚVH Bratislava; P.Belica) 
- zasadnutie rady EWA 1.7.2011(K. Kucman) (okrem iného nový prezident Pertti Seuna Fínsko; cena W.Dunbara pre P.Duchene - 
bez návrhu z AČE SR) 
- aktualizácia www stránok (K. Galbová, M.Dian, M.Bilanin) + propagačných materiálov (K.Galbová, M.Hutňan, M.Drtil) 
- účasť na akciách spolupracujúcich organizácii: Valná hromada CzWA (M.Drtil), Deň vody MŽP SR + AVS (P.Belica, M.Dian), 
 7. odb. konf. AVS „Súčasnosť a budúcnosť vodárenských spoločností na Slovensku“ (M.Drtil, M.Dian) 
- odborný seminár „Prínosy monitoringu a riadenia mestských ČOV 9. 6. 2011 Žilina (I. Bodík, M. Drtil + korpor. člen Hach 
Lange) 
- prezentácie členov AČE SR na rozhodujúcich odborných akciách CzWA: „Extrémní požadavky na čištění odpadních vod 24.-
25.2.2011 Blansko, „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, 5.-6.4.2011 Moravská Třebová; „Anaerobie“ 14-15.9.2011 
Klatovy; bienálna konferencia CZWA Voda 19-20.10.2011 Poděbrady (I.Bodík, M.Rybár, M.Hutňan, M.Drtil + študentskí 
členovia z FCHPT STU). AČE SR prispela na ocenenie pre najlepšie postery na konferencii CzWA Voda. 
 
1.2 Ďalšie aktivity: 
- AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore AČE SR (Ing.Pavol Berta – štud. program Vodné stavby a vodné 
hospodárstvo SvF STU Bratislava: „Hydraulické posúdenie stokovej siete mesta Komárno“ + Ing. Viktor Molnár – štud. program 
Environmentálna chémia a technológia FChPT STU Bratislava „Skúmanie interakcií benzotiazolu a aktivovaného kalu“ + Ing. 
Anna Luptáková – štud. program Environmentálne inžinierstvo FEE TU Zvolen „Rekarbonizácia pitnej vody na úpravni 
Hriňová”) (zabezpečoval J.Derco + kolegovia členovia AČE z uvedených VŠ). Výbor žiada ocenených o vloženie abstraktu práce 
na www.acesr.sk (J.Derco + K.Galbová)  
- M.Dian a K.Kucman pripravovali podklady pre ročenky EWA 
- zasadnutie EWA spojené s medzin. konferenciou „Effective urban wastewater treatment“ 25. 10. 2011Brusel  (K.Kucman) 
- medzinárodná konferencia EWA + MaSzeSz (Hungarian Water Assoc.) s podporou AČE SR + BWA (Bulgarian Water Assoc.)  
„Development and maintenance of water infrastructure  in the CEE region with EU financial support  6.4.2011 Budapešť 
(J.Kleinertová, P.Ďuroška, Z.Samarjay a M. Stahl). K tejto akcii je doplnenie v bode 1.3. 
- odborný seminár GWP + AČE SR „Sanitácia v malých obciach“ pre starostov a predstaviteľov KSK, 31.5.2011 Košice (I.Bodík) 
  
1.3. Odborné skupiny: 
- v zmysle záverov 13. VZ vznikli 2 odborné ad hoc skupiny AČE SR "Malé a domové ČOV" a "Úsporné opatrenia v technológii 
čistenia odpadových vôd". Bližšie informácie o ich aktivitách, ich Štatút, Zameranie a možnosti zapojenia ďalších členov do 
spolupráce sú na www.acesr.sk. Výstupom ich aktivít sú najmä odborné správy, ktoré pod názvami „Návrh aplikácie BAT v 
slovenskej vodnej legislatíve“ a „Stanovisko k Usmerneniu MŽP k požiadavkám na MČOV do 50 EO“ boli zaslané na MŽP SR 
ako podnet a návrh úpravy legislatívnych predpisov v oblasti odpadových vôd a ochrany vôd. Tieto správy a ďalšie aktivity 
odborných skupín sú zverejnené na www.acesr.sk  
 - AČE SR v spolupráci s DBU (zabezpečovali J.Kleinertová, P.Ďuroška, Z.Samarjay) vydala národnú verziu „Metódy 
dynamického porovnávania nákladov pre výber least-cost projektov v zásobovaní vodou a odvádzania a čistenia odpadových 
vôd“. Metodiku vypracovali nemeckí kolegovia z DBU v spolupráci aj s našimi členmi, v rámci medzin. projektu bola preložená 
do jazykov podunajských štátov a bude v nich distribuovaná. Táto aktivita obsahovo spadá pod pôvodne uvažovanú odbornú 
skupinu Rozvoj verejných vodovodov a kanalizácií (Z.Samarjay; vznik skupiny bol avizovaný na 13. Valnom Zhromaždení), ale 
vznik tejto skupiny nebol zatiaľ administratívne naplnený (čo ale neznižuje obsah uvedenej publikácie). Distribúcia Metódy sa 
ešte doriešuje (aj s kolegami z DBU). 
 
1.4 Nákupy: 
AČE SR zakúpila fotoaparát Canon, nové reklamné materiály – spolu za 1096 Eur.  
Aktualizovaný archív aj s výpožičným poriadkom je na www.acesr.sk (v roku 2011 pribudli časopisy OWAV a záverečné správy 
z expertných úloh; pre zapožičanie a ďalšie informácie kontaktujte M. Onderovú a K.Galbovú – marta.onderova@stuba.sk, 
galbova@vuvh.sk). 
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1.5 Expertné práce: 
- Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV; pre Mondi SCP Ružomberok (celý rok 2011; zodpovedný riešiteľ  A. Kollárová)  
- Technologické školenie na tému biologické čistenie odpadových vôd v aktivácii s membránovou filtráciou (v rámci projektu 
Excelentní znalosti v oblasti čištění vod); objednávateľ ASIO Brno (január - apríl 2011; M. Drtil + I.Bodík)  
- Vyhodnotenie a optimalizácia skúšobnej prevádzky ČOV Vidov Vrch; pre VLM SR š.p. Pliešovce (september 2011; M. Bilanin) 
- Štúdia a posúdenie ČOV Continental Matador Rubber Púchov (máj – jún 211; I.Bodík)     
- Vyhodnotenie a optimalizácia produkcie bioplynu na bratislavských ČOV; pre Bionergy a.s. Bratislava (jar 2011; I.Bodík, 
M.Hutňan). 
V roku 2011 boli vykonávané práce v celkovom rozsahu 9 550 € ; z čoho je príjem pre AČE SR vo výške minimálne 11% (podľa 
Stanov a Organ. poriadku AČE SR). Pre informáciu uvádzame vývoj rozsahu expertných prác za posledné roky: 
2004: 265 000 Sk; 2005: 800 000 Sk; 2006: 770 000 Sk;  2007: 790 000 Sk; 2008: 432 236 Sk; 2009: 19 153 €; 2010: 25 244 €. 
Výbor konštatuje pokles v roku 2011...... 

 
2. Plán akcií na rok 2012 
Výbor predloží 14.VZ na schválenie nasledovný plán odborných akcií: 
- odborný seminár v rámci výstavy AQUA Trenčín s tématikou Alternatívnych metód ČOV vo vidieckych sídlach (jún 2012; 
I.Bodík) + seminár pre stredné školy v rámci AQUA Trenčín na tému Ochrana vôd v SR (pre AVS; M. Dian + M.Drtil) 
- bienálna konferencia Odpadové vody 2012 (október 2012; Štrbské Pleso; organizačný výbor M.Hutňan, I.Bodík, M.Onderová; 
programový výbor pod vedením M.Bilanina; tradičná sekcia pre mladých výskumníkov Fórum 33 pod vedením M.Diana) 
- bienálna konferencia AČE SR + CzWA Kaly a odpady 2012 (15. – 16. marec 2012; Banská Bystrica; organizačný výbor 
M.Hutňan, I.Bodík, M.Onderová; programový výbor pod vedením M.Hutňana) 
- 3-dňová exkurzia na veľtrh IFAT Mníchov (IFAT je v dňoch 7.-10.5.2012; výbor navrhuje plne hradiť členom AČE ubytovanie 
a cestu (organizačne pod vedením M.Diana). Vstupenky zabezpečené cez EWA (K.Kucman). Výbor neschválil ekonomicky a 
organizačne náročnú inštaláciu stánku AČE na IFATe 
- zasadnutia EWA Executive director meeting 9.3.2012 sa zúčastní reprezentant AČE SR v EWA K.Kucman 
- prezentácie členov AČE SR na odborných akciách poriadaných CzWA: príspevky na tradičnom seminári „Nové metody 
a postupy při provozování ČOV“ Moravská Třebová IV/2012 (I.Bodík) 
- www stránky (www.acesr.sk) a propagačné materiály budú priebežne aktualizované (postery, bannery, perá, odznaky, tašky atď.  
K.Galbová + M.Hutňan). Agendu www bude naďalej zabezpečovať K. Galbová (galbova@vuvh.sk) 
- výbor overí možnosti odberu časopisu Vodohospodársky spravodajca pre členov AČE SR (P.Belica). 

 
3. Členská základňa AČE SR + výška členského 
Výbor schválil nasledovných nových členov AČE SR: 
- korporatívni členovia: Kunst Hranice s.r.o.  
- individuálni členovia – študenti: Ing. Anna Luptáková, Ing. Michal Mosný (PhD študenti na FCHPT STU) 
- individuálni riadni: Ing. Anna Kollárová (zmena členstva z pridruženého na riadne); Ing. Katarína Galbová, PhD. (zmena zo 
študent. na riadne), Ing. Tomáš Mackulak, PhD. (zmena zo študent. na riadne); Ing. Tina Pikorová (zmena zo študent. na riadne); 
Ing. Viera Špalková (zmena zo študent. na riadne). 
O zrušenie členstva z dôvodu ukončenia činnosti požiadal korporatívny člen WRA Slovakia s.r.o. a z dôvodu inej profesnej 
orientácie požiadali Ing. L.Černochová a Ing. S.Cengeľ – výbor vzal na vedomie. 
Sumár členov AČE SR je: 117 individuálni členovia (1 čestný člen, 96 riadnych, 8 pridružených a 13 členov-študentov) + 18 
korporatívni členovia  = spolu 135 členov  (hlasovacie kvórum bez hlasov členov - študentov) je 122. 
Výbor AČE SR vyzýva individuálnych pridružených členov, spĺňajúcich podmienky riadneho členstva, aby doručili podklady a 
požiadali o zmenu členstva. Pozn.: agendu zmeny členstva u doterajších členov pridružených si rozdelili členovia výboru.  
Noví členovia, resp. zmeny členstva budú predložení/é 14.VZ AČE SR na potvrdenie.  
„Štandardnú“ agendu neplatičov za rok 2011 dokončia v zmysle stanov M.Onderová a I.Bodík. 
Výbor schvaluje a navrhuje 14.VZ na rok 2012 nezmenenú výšku členského, t.j. individuálny člen 30 Euro; študentský člen 5 
Euro; korporatívny člen 350 Euro; čestný člen + člen - dôchodca 0 Euro. 
 
4. Správa o hospodárení: 
Podrobnú informáciu výboru podal hospodár AČE SR I.Bodík. Takisto bude predložená 14. VZ aj s finančným plánom na rok 
2012. Hlavné závery za rok 2011 sú: 

- stavy na účtoch k 01.01.2011 boli vo výške 6422,61 € + 13044,35 € + 601,37 €hotovosť  + 7398,5 CZKhotovosť ≈ 20370 € 
- stavy na účtoch k 01.01.2012 boli vo výške 6377,34 € + 13038,82 € + 19,53 €hotovosť  + 9188,5 CZK hotovosť ≈ 19811 € 
- v roku 2011 bol celkový príjem 22 707 € a výdavky 23 270 € 
- finančný plán z schválený na 13. VZ predpokladal k 31.12.2011 sumu 15 670 Eur. Skutočný stav na účtoch AČE SR 
bol k danému dňu 19 435 Eur + 9188 CZK. Finančná situácia je stabilizovaná. 

Hospodár predložil výboru aj finančný plán na rok 2012. Ten po prejednaní bude predložený na schválenie 14. VZ. 
 
5. Valné zhromaždenie: 
14. Valné zhromaždenie spolu so seminárom korporatívneho člena (výbor schválil WTW Banská Bystrica) zorganizuje AČE SR 
14. Marca 2012 o 13,00 v hoteli Lux v Banskej Bystrici (deň pred bienálnou konferenciou AČE SR + CzWA Kaly a odpady; 
v hoteli Lux sa bude konať aj VZ aj konferencia). 
 
Sumarizoval a zapísal: 3.2.2012; Miloslav Drtil + Miloš Dian – predseda + sekretár AČE SR 


