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Zápis z 10. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 6.12.2007 v Hlohovci 
 
Valné zhromaždenie viedol Doc. Ing. Miloslav Drtil, predseda AČE SR. 
Prítomní: 42; podľa prezenčnej listiny v archíve AČE SR 
Ospravedlnení: Dávid, Bursa, Hyánek, Hayden, Šumná, Horváth, Sámešová, Lesanský, Rybár, Vazan, 
Árendárik, Masár. 
Na úvod privítal predseda AČE SR účastníkov a hostí VZ: Ing. Mahríkovú – zástupkyňu NK IWA,  
Ing. P. Jecha – predsedu ASPEK, Ing. B. Krňávka – predsedu AČE ČR. Tlmočil pozdravy predsedu 
správnej rady AVS Ing. Gemerana a vedúceho kancelárie AVS  Ing. Nagya, ktorí sa pre pracovnú 
zaneprázdnenosť ospravedlnili. 
Seminára a exkurzie sa zúčastnilo: 55 účastníkov 
 
VZ sa stalo uznášania schopným v zmysle Stanov AČE SR – 1 hod. po zahájení. 
 
VZ prebiehalo v zmysle nasledovného programu: 

1. Schválenie programu  
2. Kontrola uznesení 9.VZ a výborov 2007 a informácia o  aktivitách AČE v roku 2007 
3. Členská základňa AČE, noví členovia  
4. Správa o hospodárení AČE v roku 2007 + finančný plán 2008 
5. Správa revíznej komisie AČE   
6. Schválenie výšky členského 
7. Plán aktivít na rok 2008  
8. Úpravy v stanovách 
9. Diskusia a rôzne 

Od 11,45 nasledoval odborný seminár korporatívneho člena Hydrotech a.s. Vinosady „ČOV s 
anaeróbno – aeróbnym čistením OV z výroby bioetanolu v podniku Enviral Leopoldov“. Kvalitnú 
prezentáciu a detailnú exkurziu zabezpečili kolegovia z Hydrotechu a.s. Ing. J. Karas a Ing. G. 
Harangozó (AČE ďakuje).  
Od 13,45 sa konala exkurzia na ČOV Enviral (dodávku technologickej časti realizoval  korporatívny 
člen AČE SR - Hydrotech a.s.) 
 
1. Kontrola uznesenia 9.VZ, uznesení výborov konaných v roku 2007 a aktivít vykonaných 
v roku 2007 
 
Ako splnené boli vyhodnotené nasledovné plánované aktivity vyplývajúce z uvedených uznesení: 

 na AQUA Trenčín bol realizovaný v spolupráci s korporatívnymi členmi AČE SR Ekoprogres 
a WRA odborný seminár „Ekosanitácia a decentralizované nakladanie s odpadovými 
vodami". Gestorom seminára bol GWP. Odborne a organizačne zabezpečoval akciu I.Bodík. 
V spolupráci s AVS bol realizovaný seminár pre stredné školy  - odb. garanti za AČE SR boli 
M.Drtil, E.Rajczyková.  

 členovia AČE SR realizovali prezentácie na konferenciách: 
o „Odpadní vody / Wastewaters 2007“ v Brne - IX/07;  
o „Nové metody  při provozování ČOV“ - Moravská Třebová - IV/07;  
o „Městské vody“ - Břeclav  - X/07  
spolu 12 prezentácií   

 AČE SR má urobenú novú web-stránku (zabezpečili naši študentskí členovia A.Kalina a P. 
Pagáčová – VZ ďakuje); zápisy z výborov sú od roku 2007 odheslované a verejne dostupné 

 AČE SR zakúpila nasledovné odborné publikácie:  
o Membrane Technology for Wastewater Treatment; Johannes Pinnekamp, 2003 
o Water Treatment Processes; S.A. Parsons and B. Jefferson, 2006 
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Publikácie sú dostupné v knižnici AČE SR. Výpožičky fungujú podľa platného výpožičného 
poriadku (kópia na želanie kolegov z AČE SR priložená k zápisu) 

o V roku 2007 AČE SR udelilo cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti ochrany vôd na 
FCHPT STU Bratislava. Cenu obdržala študentka Oddelenia Environmentálneho inžinierstva 
FChPT STU Katarína Galbová za prácu „Odstraňovanie organického znečistenia a nutrientov 
z priemyselných  odpadových vôd z výroby želatíny“ 

 AČE SR bude mať tradične svoju stranu v Kalendári AČE ČR 2008 
 V rámci spolupráce profesných partnerských organizácií sa zástupcovia AČE SR zúčastňovali 

na akciách a zasadnutiach AVS, IWA, ASPEK, ZZVH, AČE ČR, EWA, MaSzeSz Maďarsko 
a OWAV Rakúsko 

 S partnerskou asociáciou OWAV Rakúsko sa spolupracuje pri organizácii konferencie Kaly 
a odpady 2008 (exkurzia na bioplynovú stanicu) 

 
Neboli splnené nasledovné úlohy:  

 Z dôvodu, že nasledujúci rok bude z hľadiska príjmov „bohatší“ (budú 2 hlavné bienálne 
konferencie AČE), plánované nákupy boli presunuté do roku 2008 (fotoaparát, notebook, 
diktafón a nové propagačné materiály AČE – odznaky, perá, bloky, tašky.....) 

 Nákup DWA smerníc: boli upresnené požadované smernice; nákup dokončí J. Derco.  
 
V roku 2007 boli realizované nasledovné ďalšie aktivity: 

 14 riadnych a korešpondenčných zasadnutí výboru AČE  - zhrnuté zápisy sú dostupné na 
webe AČE SR. 

 Expertné práce - v roku 2007 boli realizované v objeme 790 000 Sk; z toho príjem pre AČE 
SR predstavuje 87 000 Sk (11%). Pre porovnanie v roku 2004 boli expertné práce realizované 
v objeme 265 tis. Sk, v roku 2005 v objeme 800 tis. Sk a v roku 2006 vo výške 770 tis. Sk. 
V roku 2007 boli realizované nasledovné práce: 

o Optimalizácia prevádzky ČOV Komárno (KomVaK, I. Bodík)  
o Hydrobiologické hodnotenie kalov (Mondi SCP Ružomberok; A. Kollárová) 
o Konzultačné práce k rekonštrukcii ČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka (BVS Bratislava; 

M. Drtil) 
o Nakladanie s odpadovými vodami z podniku Leaf Levice (M. Hutňan) 
o Optimalizácia prevádzky ČOV Manville Trnava (V. Hlavačka) 
o Zhodnotenie ČOV Častkovce (K. Kucman)  
o Školenie obsluhy pre ČOV Hrboltová (J. Derco)  
o Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Poprad (PVPS; M. Drtil, V. Hayden) 
o Technologický návrh napojenia aglomerácie Kežmarok na ČOV Poprad (ADConsult; 

M. Drtil)  
 
Zahraničná spolupráca s EWA 2007: 

Na výročnom zasadnutí Rady EWA v Dubrovníku (26.4.2007 sa za AČE SR zúčastnil J. 
Derco – garant AČE SR pre spoluprácu s EWA a M.Drtil). Jednou z hlavných tém zasadnutia 
bolo schválenie prof. Jiřího Wannera, prezidenta EWA a čestného člena AČE ČR za jeho 
odbornú činnosť na ocenenie Durbanovou medailou (jedným z navrhovateľov a iniciátorov 
bola AČE SR). Novým prezidentom EWA na obdobie 2007 – 2009 je Peter Cook, UK. 
V rovnakom termíne sa v Dubrovníku konala aj 2nd Int.Conference ´Waters in Protected 
Areas´; za AČE SR sa jej zúčastnil J. Derco. Novým  členom  EWA je  Danish Water Forum. 
Nakoľko AČE SR je zástupcom Slovenska v EWA, vyplývajú z toho aj ďalšie povinnosti, 
ktoré priebežne koordinuje J.Derco; jedná sa najmä o: 

o podkladové údaje pre EWA Yearbook 2007,  
o do pracovnej skupiny EWA/ETSC – Climate Change bola za Slovensko delegovaná 

RNDr. Oľga Majerčáková, CSc. – SHMÚ – ako člen – korešpondent  
o spolupráca pri vydávaní elektronického časopisu E-Water – vykonávanie recenzií. 

9. mája 2008 sa bude konať výročné zasadnutie Rady EWA v Mníchove. 
Bližšie informácie k činnosti EWA sú na http://www.ewaonline.de/. 
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Veľtrh IFAT Mníchov 2008 bude realizovaný 5. – 9.5.2008, v rámci neho sa bude konať aj 3rd Joint 
Specialty Conference of WEF, JSWA and EWA "Sustainable Water Management in response to 21st 
century pressures „ . AČE SR zorganizuje na veľtrh zájazd. 

Pozn.: EWA poskytla pre členov AČE SR voľné vstupenky na IFAT. 
 
Zahraničná spolupráca s GWP 2007 – zodp. I. Bodík, D. Thalmeinerová:  

o V spolupráci s GWP bol realizovaný seminár na AQUA Trenčín 2007 Ekosanitácia 
a decentralizované nakladanie s odpadovými vodami  (125 účastníkov). Seminár 
prezentoval výsledky projektu GWP zameraného na ekosanitáciu a odkanalizovania 
malých vidieckych sídiel, na ktorom participuje 12 krajín CEE. V rámci projektu je 
vydaná publikácia; časť týkajúcu sa Slovenska pripravil I. Bodík. 

o Spolupráca s GWP v roku 2008 je schválená, GWP bude partnerom  sekcie Fórum 33 
v rámci konferencie  Odpadové vody 2008 

 
VZ vzalo na vedomie realizované aktivity AČE SR. VZ ukladá výboru realizovať odložené nákupy 
z roku 2007 v roku 2008. 
 
3. a 6. Členská základňa, členské: 
 
E. Rajczyková predložila v zmysle čl.3 odst.6 Stanov AČE SR Valnému zhromaždeniu návrh výboru 
AČE SR na potvrdenie nasledujúcich nových členov AČE schválených na zasadnutiach počas roku 
2007:  

 Siemens, a.s. – korporatívny člen 
 Ing. Miroslav Gejdoš – Ružomberok – riadny člen 
 Ing. Lenka Černochová – Bratislava – študentský člen 
 Ing. Katarína Galbová – Bratislava – študentský člen 
 Ing. Tina Pikorová – Brno – študentský člen 
 Ing. Peter Ševčík – Bratislava - študentský člen 
 Ing. Pavol Helia – Bratislava – riadny člen 
 Ing. Tomáš Mackuľak – študentský člen 
 Ing. Viera Špalková - študentský člen 
 Miloslav Skotal – pridružený člen 

 
VZ jednohlasne potvrdilo prijatie nových členov AČE SR. 
 
O zrušenie členstva v AČE SR požiadala výbor AČE SR Ing. Herdová, z dôvodu, že nepracuje 
v oblasti činnosti AČE SR. Výbor AČE SR odporučil VZ jej žiadosti vyhovieť. 
Výbor AČE SR navrhol zrušenie členstva Ing. Gemzickému z dôvodu neplnenia si základných 
povinností člena AČE – 3 roky neplatenie členských príspevkov napriek upomínaniu a pasívny prístup 
k členstvu v Asociácii. 
 
VZ vzalo na vedomie zrušenie členstva Ing. B. Herdovej.  
VZ jednohlasne schválilo zrušenie členstva Ing. Gemzického pre neplnenie si  povinností člena 
AČE SR. 
 
K 6.12.2007 bol počet členov AČE SR nasledovný: 

 počet individuálnych členov: 108 , z toho:  
o čestných: 1 
o riadnych : 78 
o pridružených: 15 
o študentov: 14 

 počet korporatívnych členov: 14   
 
Výbor predložil VZ návrh na nasledujúcu výšku členského príspevku pre rok 2008: 
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 individuálni členovia riadni a pridružení (okrem členov dôchodcov; členov poberajúcich 
starobný dôchodok)  – 800,- Sk 

 individuálni členovia riadni a pridružení poberajúci starobný dôchodok – 0,- Sk – na 
základe súhlasu VZ bude zohľadnené v stanovách 

 individuálni členovia – študenti – 200,- Sk (bez časopisu Vodní hospodářství) 
 čestní členovia 0,- Sk 
 korporatívni členovia 10 000,- Sk 

 
VZ jednohlasne schválilo výšku členského. 
  
4. Správu o hospodárení AČE SR za rok 2007 pripravil I. Bodík. Informoval VZ o hlavných 
príjmových a výdavkových položkách za účtovný rok 1.12.06 - 1.12.07. Podrobnú informáciu obdržali 
všetci členovia AČE SR poštou. VZ zároveň prejednalo finančný plán na rok 2008. 
 
VZ jednohlasne odsúhlasilo finančný plán AČE SR na rok 2008.  
 
5. Správu revíznej komisie AČE SR – príloha zápisu z 10. VZ - predniesol M. Hutňan – predseda 
revíznej komisie AČE SR. Revízna komisia nenašla žiadne pochybenia v činnosti výboru 
a hospodárení AČE SR.  
 
VZ vzalo na vedomie správu revíznej komisie AČE SR. 
 
7. Plán aktivít AČE SR na rok 2008 
 
Výbor AČE SR predložil VZ nasledovný návrh plánu aktivít na rok 2008: 
 

 zabezpečiť aktualizáciu informačných materiálov AČE SR  
 zabezpečiť aktualizáciu databázy členov AČE SR   
 zabezpečovať spravovanie a aktualizáciu web-stránky AČE SR  
 zabezpečiť propagačné materiály AČE SR  

(P.Pagáčová, M.Drtil, M.Hutňan) 
 zabezpečiť prezentácie AČE SR na odborných akciách AČE ČR  (ad hoc) 
 odborne a organizačne zabezpečiť prípravu konferencie Odpadové vody 2008 vrátane  sekcie 

Fórum 33, Štrbské Pleso 15.-17.10. 2008 (M.Drtil) 
 odborne a organizačne zabezpečiť prípravu konferencie Kaly a odpady 2008,  Bratislava 12.-

13.3.2008 (M.Hutňan) 
 odborne a organizačne zabezpečiť Seminár na AQUA Trenčín s korporatívnym členom Hach 

Lange 23.-25.9. 2008 (I.Bodík, M.Kollár) 
 pripraviť volebné 11.VZ so seminárom korporatívneho člena (výbor AČE) 
 realizovať úpravy v Stanovách AČE SR v zmysle bodu 8 (M.Drtil) 
 pokračovať v spolupráci s EWA a GWP (J.Derco, I.Bodík, D.Thalmeinerová) 
 zorganizovať zájazd na IFAT Mníchov 

 
VZ jednohlasne schválilo Plán aktivít na rok 2008. 

 
8. Výbor predložil VZ návrh nasledovných úprav v Stanovách AČE SR  

 
 Sídlo AČE SR: FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava 
 Zmenu čl. 3 ods. 5 nasledovne: „Všeobecnou podmienkou všetkých foriem členstva v AČE okrem 
čestného členstva a členstva individuálnych členov fyzických osôb poberajúcich starobný dôchodok je 
platenie členských príspevkov“ 

 Zmenu článku 3, odst.8: „Povinnosti člena AČE sú:  
- dodržiavať stanovy a ďalšie schválené dokumenty týkajúce sa činnosti AČE, 
- vystupovať na profesionálnej úrovni a v súlade s poslaním a cieľmi asociácie, obhajovať a 

presadzovať jej dobré meno,  
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- zaplatiť členský príspevok v zmysle odst. 5, prípadne ďalšie príspevky na zabezpečenie práce 
asociácie, pokiaľ ich schváli valné zhromaždenie, 

- aktívne sa podieľať na činnosti asociácie a zúčastňovať sa na valných  zhromaždeniach“ 
 Zmenu článku 3, odst.2.1: „Podmienkami individuálneho riadneho členstva sú:  

          - ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore pôsobnosti AČE  
         - výsledky tvorivej práce v odbore asociácie a ich preukázateľne vysoká odborná úroveň. Člen AČE 

musí preukázať publikovanie aspoň desiatich prác v odbore činnosti tejto asociácie (knihy, 
časopisy, zborníky, prednášky, projekty, prevádzkové poriadky apod.), poprípade zodpovedajúce 
množstvo autorských osvedčení  či patentov alebo vynikajúce výsledky realizačnej činnosti, 
poprípade kombináciu týchto kritérií pri zachovaní dolnej hranice ich počtu.   

Vo výnimočných prípadoch má výbor právo schváliť prijatie za individuálneho riadneho člena aj 
kandidáta, ktorý nespĺňa podmienku ukončeného vysokoškolského vzdelania, pričom ale musí spĺňať 
podmienku aspoň 10 rokov praxe v odbore pôsobnosti AČE a preukázať publikovanie aspoň desiatich 
prác v odbore činnosti asociácie.“ 

 Zmenu čl. 4, bod 7: „V prípade profesného sporu medzi členmi asociácie menuje výbor AČE 
zmierovaciu komisiu z troch v predmetnom prípade nezaujatých členov AČE. Zmierovacia komisia podá 
o výsledku rokovania písomnú správu výboru AČE a dotknutým stranám profesného sporu. Zároveň 
podá správu aj najbližšiemu valnému zhromaždeniu prostredníctvom hovorcu, ktorého si vyberie zo 
svojho stredu.  

 Zmenu čl. 2, bod 1: „Cieľom činnosti AČE je tiež združovať odborníkov, firmy a inštitúcie podľa 
článku 1, ods. 2 týchto Stanov za účelom poskytovania expertných, poradenských a konzultačných 
služieb vodohospodárom, podnikateľským subjektom, štátnym a miestnym orgánom na úseku vodného 
hospodárstva.“  

 Zmenu čl.4, odst. 2 Organizačného poriadku AČE SR : „Fakturácie a odmeny nesmú presiahnuť 89 
%  objemu zákazky, rozdiel tvorí príjmy AČE. O výške odmien rozhoduje zodpovedný riešiteľ, resp. 
predseda odbornej skupiny zriadenej pre riešenie alebo zabezpečenie danej služby. 

 
Úpravy navrhnuté členmi AČE SR na VZ sú zohľadnené v uvedenom texte. Po zohľadnení 
navrhnutých úprav VZ jednohlasne schválilo návrh úpravy Stanov AČE SR. 
 
9. Diskusia, rôzne 
 
 V rámci diskusie bolo dohodnuté, že AČE SR organizačne pripraví návštevu veľtrhu IFAT 

v Mníchove pre členov AČE SR (do 40-50 účastníkov s príspevkom AČE SR do 200 000 Sk).  
 
 Rokovanie AČE SR pozdravil Ing. B. Krňávek, predseda AČE ČR a zaželal AČE SR do 

ďalšej činnosti veľa zdaru a úspechov. Oboznámil prítomných s pripravovanými zmenami v  
AČE ČR, nakoľko v súčasnosti už Stanovami nie je pokrytá celá záujmová oblasť, v ktorej 
Asociácia pôsobí. V ČR sa prejavuje tendencia zastrešiť celú oblasť vôd smerom do vnútra, 
ale aj smerom k zahraničnej spolupráci prostredníctvom AČE ČR, čo by malo vyvrcholiť jej 
transformáciou na Czech Water Association (CZWA). Zároveň vyjadril snahu a vôľu 
pokračovať v čo najužšej spolupráci AČE ČR a SR. 

 
 J. Námer vystúpil s návrhom, aby AČE SR začala práce na príprave Bienálnej ceny za 

najlepšiu environmentálnu stavbu, nakoľko tieto technologické celky zabezpečujúce čistenie 
a úpravu vôd a nakladanie s kalmi nemajú optimálne podmienky pre posudzovanie v rámci 
stavieb ako takých. V rámci diskusie bolo vyjadrené, že príprava štatútu súťaže a spôsobu 
vyhodnocovania stavieb je náročná. Myšlienku udeľovania takejto ceny podporil Ing. P. Jech 
– predseda ASPEK a vyzval pri jej udeľovaní k spolupráci s ASPEK, ale aj v medzinárodnom 
meradle. Bolo dohodnuté, že výbor rozpracuje propozície a podmienky pre udeľovanie 
bienálnej ceny AČE SR s pracovným názvom „Envi-stavba v odbore činnosti AČE SR“. Ad 
hoc skupinu zaneranú na túto činnosť vytvorí a povedie J. Námer, podpredseda AČE SR. 

 
 M.Bilanin požiadal o aktualizáciu zoznamu publikácií AČE, ich zverejnenie spolu 

s výpožičným poriadkom z knižnice AČE SR na webe AČE SR (P.Pagáčová). 
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 E.Rajczyková navrhla, aby v rámci konferencie Odpadové vody a ďalších akcií bola venovaná 
pozornosť aj propagácii 10. výročia pôsobenia AČE SR vo vodnom hospodárstve. 

 
Na záver M. Drtil v mene výboru AČE SR poďakoval všetkým prítomným za spoluprácu, kolegialitu 
a zaželal členom AČE SR všetko dobré do roku 2008. 
 
Po ukončení VZ sa konal seminár odborný seminár zameraný na prezentáciu využitia IC reaktora na 
čistenie OV z výroby bioetanolu v podniku Enviral Leopoldov a ich následné aeróbne dočistenie. 
Prezentáciu na vysokej odbornej úrovni zabzpečil Ing. J. Karas, Hydrotech a.s. Nasledovala bohatá 
diskusia a exkurzia na anaeróbno - aeróbnu ČOV Enviral Leopoldov (dodávku technologickej časti 
realizoval  korporatívny člen AČE SR - Hydrotech a.s.). S prezentáciou J. Karasa je možné sa 
zoznámiť na www.acesr.sk.  
 
Pozn. na záver: vyzývame všetkých pridružených členov AČE, ktorí spĺňajú podmienky na zmenu 
Pridruženého členstva na Riadneho člena podľa úprav Stanov (viď bod. 8), aby vyplnili prihlášku 
dostupnú na www a zaslali ju na schválenie výboru AČE SR (email miloslav.drtil@stuba.sk + 
podpísanú poštou na P.O.Box AČE SR).  
Takisto vyzývame doterajších študentských členov AČE SR, ktorí ukončili štúdium a spĺňajú kritériá 
na individuálne členstvo, aby zaslali vyplnenú prihlášku stiahnutú z www (email 
miloslav.drtil@stuba.sk + podpísanú poštou na P.O.Box AČE SR). 
Členov AČE SR poberajúcich starobný dôchodok a tým pádom „oslobodených“ od platenia členského 
žiadame upovedomiť o tejto skutočnosti sekretariát AČE SR (email miloslav.drtil@stuba.sk alebo 
marta.onderova@stuba.sk alebo poštou na P.O.Box AČE SR).  
 
Uznesenie 10. Valného zhromaždenia: 
VZ berie na vedomie: 

- realizované aktivity v roku 2007 
- ukončenie členstva B. Herdovej 
- správu revíznej komisie 

VZ schvaľuje: 
- program rokovania 10. VZ  
- správu o hospodárení AČE SR za finančný rok 2007 
- finančný plán AČE SR na rok 2008 
- plán činnosti AČE SR na rok 2008 
- zrušenie členstva v AČE SR Ing. Gemzickému 
- navrhnuté úpravy Stanov a Organizačného poriadku AČE SR 

VZ potvrdzuje: 
- členstvo nových členov AČE SR prijatých v roku 2007 výborom AČE SR 

VZ ukladá výboru: 
- zabezpečiť realizáciu plánu činnosti na rok 2008 
- realizovať úpravu Stanov a Organizačného poriadku AČE SR v zmysle bodu 8 zápisu 

z 10.VZ 
- zabezpečiť prípravu štatútu a propozícií pre udeľovanie bienálnej ceny „Envi-stavba 

v obore činnosti AČE SR“  
- realizovať nákupy nevykonané v roku 2007 
- organizačne zabezpečiť odbornú exkurziu veľtrhu IFAT 2008 v Mníchove 
- realizovať spoluprácu s EWA a GWP v roku 2008 
- organizačne pripraviť 11. volebné VZ.  

 
Zapísala: E. Rajczyková, sekretár AČE SR 
Schválil: M. Drtil, predseda AČE SR 
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IFAT Mníchov 2008 
 
V zmysle záverov 10.VZ v dňoch 5.-7.5.2008 zorganizuje AČE SR zájazd pre svojich členov na IFAT 
Mníchov a seminár / exkurziu na ČOV Klatovy realizovanú korporatívnym členom AČE KH-Kinetic. 
Predbežný (90 %-ný) program akcie: 

- 5.5.08 okolo obeda – spoločný odchod autobusom z Bratislavy 
 - 5.5.08 večer – príchod do Klatov, večera a ubytovanie v hoteli Centrál Klatovy 
 

- 6.5.08 raňajky a odvoz na IFAT Mníchov 
- celý deň na IFATE (lístky zabezpečené) 
- 6.5.08 večer – príchod do Klatov, večera a ubytovanie v hoteli Centrál Klatovy 
 
- 7.5.08 – raňajky a odchod na ČOV Klatovy (seminár a exkurzia korporat.člena KH Kinetic) 
- 7.5.08 – okolo obeda spoločný odchod autobusom z Klatov do Bratislavy 

AČE SR hradí dopravu autobusom, ubytovanie, raňajky 6. a 7.5.07, večeru 5. a 6.5.07. EWA hradí 
vstupenky na IFAT. Stravu / občerstvenie 5.5.08 poobede, 6.5.08 v Mníchove a 7.5.08 poobede už 
mimo AČE (najnutnejšie Eurá a KČ si donesú účastníci). 
 
Vzhľadom na očakávaný záujem o akciu výbor AČE SR zvolil nasledovné kritériá účasti: 

- 1 zástupca korporatívneho člena AČE SR automaticky + čestný člen automaticky 
- Individuálni členovia podľa dátumu prihlášky (zaslanej zdokumentovateľne, t.j. 

emailom na miloslav.drtil@stuba.sk alebo faxom na 02 52495243 (s uvedením mena 
Drtil; Onderová) 

- Rovnako prihlášku môžu zaslať aj študentskí členovia (výbor pričlení určitý počet 
miest aj členom študentom; podľa potreby aj s kritériom aktívnej práci v odbore AČE 
alebo pre AČE).  

Počet účastníkov bude 50, resp. 51. Výbor AČE začiatkom marca 08 urobí sumarizáciu prihlášok a 
upovedomí účastníkov o podrobnostiach. Je možné aj reálne, že počet záujemcov bude vyšší. Potom 
bude výber nutný, ale nemal by byť problematický – kritériá sú jednoznačné. Prosíme „nekamenovať“ 
výbor za prípadné nedostanie sa do zájazdu; 120 členov AČE nemôže ísť naraz . AČE plánuje 
obdobné akcie robiť aj v budúcnosti - prestriedame sa (minimálne kvôli tomuto ešte 2 roky musí AČE 
fungovať ☺ ☺). 
 
Ešte raz opakujeme: nevyhnutnou podmienkou účasti je časovo zdokumentovateľná prihláška 
(email, fax). Stačí veta typu “záväzne sa prihlasujem na zájazd AČE SR na IFAT; meno, adresa, 
kontakt, kam poslať inštrukcie“.  
 
 
M.Drtil a spoluorganizátori 


