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ZÁPIS ZO ZASADNUTIA VÝBORU AČE SR  

 
 

Termín: 27.3.2012, 12,30 na Oddelení envir. inžinierstva FChPT STU Bratislava 

 

 

Prítomní: P.Belica, M.Bilanin, I.Bodík, M.Dian, M. Drtil, M. Hutňan, K.Kucman, P.Németh   
 

 

1. Voľby funkcionárov výboru a revíznej komisie AČE SR 

Funkcionári AČE SR na obdobie 2012 – 2014 boli zvolení nasledovne: 

Doc.Ing.Igor Bodík, PhD. – predseda 

Ing. Marian Bilanin, PhD. – podpredseda 

Ing. Miloš Dian – sekretár 

Ing. Peter Németh, PhD. – hospodár 

Ako zástupca AČE SR pre zahraničnú spoluprácu (najmä s EWA) bol zvolený Ing. Karol Kucman, PhD. 

Ako zástupca AČE SR pre spoluprácu s MŽP SR bol zvolený Ing. Peter Belica, PhD. 

Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. – člen výboru 

Doc.Ing.Miroslav Hutňan, PhD. – predseda revíznej komisie 

Predseda, sekretár, hospodár zaevidujú svoje funkcie v banke s účtami AČE SR a na pošte. 
 

2. Administratívny chod AČE SR v ďalšom volebnom období bude tak ako doteraz zabezpečovať 

M.Onderová (marta.onderova@stuba.sk). Aktualizáciu www, propagačných materiálov, databázu, kontakty 

s členskou základňou a ďalšiu výpomoc výboru zabezpečí K.Galbová (katarina.galbova@gmail.com).  
 

3. Certifikáty o členstve na obdobie 2012 – 2014 zabezpečí M. Dian. Nový predseda I. Bodík si v spolupráci 

s K.Galbovou upraví informačné texty na www.acesr.sk.  
 

4. Exkurzia na IFAT sa uskutoční v dňoch 8. – 10. Mája 2012. Prihlásených je 39 členov AČE SR. Konečná 

uzávierka prihlášok bude koncom marca s tým, že voľné miesta v autobuse budú ponúknuté za úplatu 

cestovnej kancelárii. Akciu zabezpečuje M.Dian. 
 

5. M.Bilanin zabezpečí úpravy / aktualizáciu dokumentov AČE SR v zmysle diskusie na 14. Valnom 

zhromaždení (Organizačný poriadok, Zásady hospodárenia, Rokovací poriadok). Aktualizované dokumenty 

budú zverejnené na www.acesr.sk po 16.4.2012. 
 

6. Nový výbor pod vedením predsedu spracuje a zverejní víziu aktivít na najbližšie funkčné obdobie.  
 

7. Bienálna konferencia Odpadové vody 17. – 19. 10. 2012 na Štrbskom Plese. Bližšie informácie o akcii v 1. 

cirkulári obdrží každý člen AČE spolu so zápisom z VZ do 13.4.2012.  
 

8. Odborný seminár na výstave AQUA 2012 Trenčín bude na tému „Alternatívne spôsoby čistenia 

odpadových vôd pre najmenšie sídelné jednotky“ a uskutoční sa 14.6.2012. V súčasnosti sa dokončuje 

program aj v spolupráci s MŽP SR. Akciu zabezpečuje I.Bodík. 
 

9. Hospodár P. Németh a sekretár M.Dian vyzývajú: platba členského mala byť vykonaná do konca marca 

2012 (č.účtu 2625545050/1100 s uvedením meno platiaceho). Tých členov AČE SR, ktorí poberajú starobný 

dôchodok a sú „oslobodení“ od platenia členského, žiadame upovedomiť o tejto skutočnosti (email: 

dian@avssr.sk, resp. marta.onderova@stuba.sk).   
 

10. Predseda odbornej skupiny AČE SR „Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd" M. 

Bilanin za asistencie P.Belicu overí  ďalšiu komunikáciu s MŽP SR ohľadom problematiky úpravy vybraných 

legislatívnych predpisov (najmä problematiky tzv. „BAT“ – bližšie info je na www.acesr.sk). Zároveň  

v spolupráci s členmi odbornej skupiny pripraví článok o problematike stanovenia konkrétnych ukazovateľov 

najlepšej dostupnej kvality vyčistených mestských odpadových vôd a navrhovaných riešeniach pre MŽP SR.  

 

28. 3.2012        Doc. Ing. Igor Bodík, PhD.   

         Predseda AČE SR 

Zápis overil sekretár AČE SR Ing. M. Dian.  

mailto:dian@avssr.sk

