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SUMÁRNA  INFORMÁCIA Z VÝBOROV AČE SR V ROKU 2014 
 

 
 

 

1. Odborné akcie v roku 2014 

1.1 Odborné akcie v zmysle záverov z 16. Valného zhromaždenia: 

- AČE SR ako hlavný organizátor pripravila a organizovala konferenciu „Odpadové vody 2014“, (22.-24.10.2014 Štrbské pleso), 

mimoriadne vysoká účasť – 310 účastníkov 

- AČE SR odborne zastrešovala a organizovala odborný seminár „Liečivá a drogy v odpadových vodách – normálny stav alebo 

hrozba do budúcnosti?“ usporiadaný v rámci medzinárodnej výstavy AQUA 2014 v Trenčíne 12.6.2014 – 75 účastníkov 

- AČE SR spoluorganizovala odborný seminár „Možnosti monitorovania drog na Slovensku“, ktorý sa konal na FCHPT STU 

Bratislava 4.2.2014 – 68 účastníkov 

- AČE SR odborne participovala na príprave a organizácii konferencie „Kaly a odpady 2014“, ktorú zastrešovalo CZWA (25.-26. 

jún 2014) – garant doc.Hutňan 

 

Výbor AČE vyslovuje vďaku organizátorom všetkých odborných akcií za čas a úsilie venované pri príprave a realizácii odborných 

akcií. 

 

1.2 Ďalšie aktivity: 

- AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore AČE SR (Ing. Dušan Rusnák – SvF STU Bratislava: „Posúdenie 

dažďovej kanalizácie obce Stropkov“ + Ing. Juraj Kecskés FChPT STU Bratislava „Odstraňovanie vybraných špecifických 

syntetických látok s využitím ozónu“. Z TU Zvolen sme neobdržali žiadny návrh na ocenenie diplomovej práce.  

- v prevádzke je web stránka AČE SR (nová štruktúra, nový design). Agendu www spravovala K. Galbová. 

 

1.3. Odborné skupiny: 

v roku 2014 aktívne pracovali dve odborné ad hoc skupiny 

- odborná skupina "Malé a domové ČOV" mala jedno stretnutie. Hodnotila súčasnú novú verziu Vodného zákona a zabudovanie 

pripomienok AČE SR do jej textu. Konštatovala pritom akceptovanie väčšiny pripomienok a návrhov skupiny do návrhu nového 

Vodného zákona.  

- odborná skupina " Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd" rozbehla svoju činnosť v roku 

2014. Podieľala sa na organizovaní odborného seminára v rámci výstavy AQUA 2014, zastrešovala projekt z MZ SR 

o monitoringu drog v odpadových vodách.     

 
1.4 Nákupy: 

V roku 2014 AČE SR realizovala  

- nákup digitálnej kamery (499 €) z rozpočtu odbornej skupiny „Mikropolutanty“,  

- nákup nového dataprojektora a notebooku (spolu 1671 €)  

- opravil sa fotoaparát Canon (78 €) 

- zakupovali sa darčekové poukážky pre ocenené diplomové práce, spolu za 200 Eur, 

Aktualizovaný archív aj s výpožičným poriadkom je na www.acesr.sk (v roku 2014 pribudli časopisy OWAV a záverečné správy 

z expertných úloh; pre zapožičanie a ďalšie informácie kontaktujte M. Onderovú – marta.onderova@stuba.sk. 

 

1.5 Expertné práce: 

- Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV; pre Mondi SCP Ružomberok (celý rok 2014; zodpovedný riešiteľ  Ing. Kollárová – 

4550 €)  

- Hydrobiologické rozbor kalu na ČOV; pre Messer TG (september 2014,  Ing. Kollárová – 143 €) 

- Možnosti využitia výpalkov na ČOV L.Mikuláš, pre LVS (október 2013 – február 2014, doc.Bodík – 2700 €) 

- Monitoring drog v odpadových vodách SR pre NCMD – projekt z MZ SR (august 2014 – január 2015, doc Bodík – 20 000 €) 

- Spracovanie odpadových vôd podniku  Cloetta Levice (január – február 2014, doc. Hutňan – 217,50 €) 

- Posúdenie vypúšťania odpadových vôd z neutralizačnej stanice Dubnica nad Váhom  Energo a.s.c (júl – október 2014, prof. 

Drtil, Ing. Hlavačka – 650 €) 

 

V roku 2014 boli vykonávané práce v celkovom rozsahu 28 260 € (20 000 € bol dodačný neziskový projekt z MZ 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 €; 

2011: 9550 €, 2012: 6675 €, 2013: 28645 €. Výbor konštatuje nízke aktivity v oblastí expertných prác od roku 2010, .ak 

odhliadneme projekt drogy z MZ SR. 

 

2. Plán akcií na rok 2015 

Výbor predloží 17.VZ na schválenie nasledovný plán odborných akcií: 



 2 

- AČE SR bude participovať na organizácii konferenciu „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV, (september 2015 Podbánske) – 

zodpovedný Ing.Belica.  

- prezentácie členov AČE SR na odborných akciách poriadaných CzWA (Voda 16.-18.9.2015 Poděbrady, VHOS 14.-15.4.2015 

Moravská Třebová, Mestské vody a pod.) 

- AČE SR má predbežný prísľub na ďalší projekt z NMCD – Min.zdravotníctva SR na monitoring drog v odpadových vodách 

(marec – december 2015), 

- korporatívny člen AČE SR (ASIO SK) požiadal o spoluorganizovanie odborného seminára v priebehu roka 2015, výbor súhlasil, 

je však potrebná koordinácia a bližšie informácie o tejto akcii, 

- Konzulát SR na Ukrajine požiadal o možnosť kontaktovania AČE SR a ukrajinskú asociáciu pre vodu s cieľom podpísania 

vzájomnej dohody o spolupráci. 

 

 

3. Členská základňa AČE SR + výška členského 

Výbor schválil nasledovných nových členov AČE SR: 

- individuálni členovia – študenti: Ing. Lukáš Hrdlička, Ing.Juraj Kecskés (PhD študenti na FCHPT STU). 

- individuálni zmena zo študentského na riadne členstvo: Ing. Mária Valíčková, PhD. 

- z riadneho individuálneho člena na člena- dôchodcu požiadal Pavol Feranc 

O zrušenie členstva z dôvodu ukončenia činnosti požiadal Ing. Hélia, Ing. Lucia Majorošová, PhD.,  

doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD. zomrel v roku 2014 

  

Sumár členov AČE SR (pred VZ 2014) je: 129 individuálni členovia (1 čestný člen, 105 riadnych, 8 pridružených a 15 členov-

študentov) + 22 korporatívni členovia  = spolu 151 členov  (hlasovacie kvórum bez hlasov členov - študentov) je 136. 

 

Výbor AČE SR vyzýva individuálnych pridružených členov, spĺňajúcich podmienky riadneho členstva, aby doručili podklady a 

požiadali o zmenu členstva. 

Noví členovia, resp. zmeny členstva budú predložení/é 17.VZ AČE SR na potvrdenie.  

„Štandardnú“ agendu neplatičov za rok 2014 dokončia v zmysle stanov M.Onderová a P.Németh. 

Výbor schvaľuje a navrhuje 16.VZ na rok 2014 nezmenenú výšku členského, t.j. individuálny člen 30 Euro; študentský člen 5 

Euro; korporatívny člen 350 Euro; čestný člen + člen - dôchodca 0 Euro. 

Vyjasniť problematiku časopisu Vodní hospodářstvi u dôchodcov 

 

4. Správa o hospodárení: 

Podrobnú informáciu výboru podal hospodár AČE SR P. Németh. Takisto bude predložená 16. VZ aj s finančným plánom na rok 

2015. Hlavné závery za rok 2014 sú: 

- stavy na účtoch k 01.01.2014 boli vo výške 9252,46 € + 18392,70 € + 758,60 €hotovosť  + 4486,50 CZK hotovosť≈28403,76€ 

- stavy na účtoch k 01.01.2015 boli vo výške 12800,04 € + 28244,21 € + 848,97 €hotovosť  + 3886,50 CZKhotovosť≈42033,04€ 

- v roku 2014 bol celkový príjem 149 019,25 € a výdavky 135 529,79 € (rozdiel +13 489,46 €) 

- finančný plán schválený na 15. VZ predpokladal k 31.12.2014 sumu 29 700 Eur. Skutočný stav na účtoch AČE SR bol k danému 

dňu 41 893,22 Eur + 3886,50 CZK. Finančná situácia je dobre stabilizovaná. 

Hospodár predložil výboru aj finančný plán na rok 2015. Ten po prejednaní bude predložený na schválenie 16. VZ. 

 

5. Valné zhromaždenie: 

17. Valné zhromaždenie spolu so seminárom korporatívneho člena (výbor schválil In-Eko Team, s.r.o. a Tecno-Tip, s.r.o.) 

organizuje AČE SR 19. marca 2015 o 10,00 v budove Kerametalu, Jašíkova ul.2, Bratislava 

 

 

Sumarizoval a zapísal: 9.2.2015; Igor Bodík+ Miloš Dian – predseda + sekretár AČE SR 

 
 

Rozpis hlavných položiek za rok 2014 je nasledovný (v celých €): 

  Príjem Výdaj 

   Členské príspevky 10 110  15 

Odpadové vody 2014 109 345 87 656 

Seminár AQUA 2014 0 482 

   16. VZ Bratislava + seminár korp. člena  0 1 243 

   Odborné a konzultačné služby - sumár za rok 2014 28 260 30 358 

   - poštové, web doména, P.O. Box, kolky, bankové poplatky 
   - telefóny (T-mobile) 
   - kancelársky materiál 
   - účtovníctvo, mzdy, dane, preddavky 
   - mzdy dohoda (Ing. Galbová) 
   - výbor (služobné cesty, akcie, občerstvenie) 
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   - nákup techniky (počítač, projektor, kamera) 
   - dary (príjem – GWP; výdaj - diplomové práce, CzWA) 

 
1300 

2 267 
850 

   Časopis Vodní hospodářství 0 7 286 

   Členské v EWA 0 1 095 

 Spolu 149 019,25 135 529,79 

 

 

*príjmy a výdaje za jednotlivé expertné práce sú účtované aj v predošlom a nasledujúcom roku – každá expertná práca 

sa vyúčtuje tak, aby rozdiel zisk AČE v zmysle Stanov a Org. poriadku tvoril 11 % 

 

 

Navrhnutý finančný plán pre rok 2015 (v €): 

 

- stavy na účtoch v € + hotovosť v € k 01.01.2015: 41893,22 € 

 Príjem Výdaj 

  Členské príspevky 10 500   

  17. VZ + seminár korporatívnych členov   1 500 

  Expertné práce 2015 1 000   

  Banka, telefón, pošta, občerstvenie, kancelárske potreby, 
dary, dane, www 

  3 000 

výbor (služobné cesty + akcie), účtovníctvo, administratíva  6 500 

časopis Vodní hospodářství (časopis + redakčná rada)   0 

  EWA členské 2015 + aktivity   2 000 

  Nákupy (knihy, dary...) + ostatné výdaje   500 

  Odborné skupiny réžia  1 000 

   SPOLU 11 500 14 500 

 

- predpokladaný stav na účte k 31.12.2015 bude asi 39 000 € 
 
 

Zapísal: Bodík, 15.3.2015 


