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SUMÁRNA  INFORMÁCIA Z VÝBOROV AČE SR V ROKU 2015 
 

 
 

 

1. Odborné akcie v roku 2015 

1.1 Odborné akcie v zmysle záverov z 17. Valného zhromaždenia: 

- AČE SR sa podieľala na organizácii 11. bienálnej konferencii VODA 2015, ktorá sa konala v Poděbradoch, 16.-18.9.2015, avšak 

opäť sa konferencie zúčastnilo pomerne málo účastníkov zo Slovenska. Výbor AČE SR v snahe podporiť účasť mladých 

slovenských odborníkov do 33 rokov na českej konferencii VODA 2017, chce vyčleniť finančné prostriedky na podporu aktívnej 

účasti 10 mladých odborníkov zo Slovenska  (vložné, strava a ubytovanie). Detaily tejto podpory budú ešte predmetom rokovaní 

s CzWA a budúceho rokovania výboru AČE SR. 

- AČE SR odborne aj organizačne participovala na príprave a organizácii 9. bienálnej konferencii „Rekonštrukcie stokových sietí 

a ČOV“, ktorú zastrešovalo VÚVH Bratislava (13..-15. októbra 2015) 

 

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 roku 2015 v odbore pôsobnosti AČE SR:  

Ing. Justína Havašová (SvF STU Bratislava) s názvom diplomovej práce “Vplyv klimatickej zmeny na urbanizované územie” a  

Ing. Karol Šimkovič (FCHPT STU Bratislava) s názvom diplomovej práce ”Odstraňovanie syntetických špecifických látok 

reakciami s využitím ozónu”. Obe práce boli ocenené finančnou odmenou. 

Obom oceneným gratulujeme a držíme palce do reálnej vodárenskej praxe. Z TU Zvolen sme neobdržali žiadny návrh na ocenenie 

diplomovej práce.  

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

- v dňoch 25.-26.11. 2015 sa uskutočnilo rozšírené stretnutie výborov AČE SR a CzWA v hoteli Sv.Ľudmila v Skalici. 

V priateľskej atmosfére sa hodnotili odborné akcie z minulosti, pripravili sa spoločné aktivity na najbližšie roky, riešili sme 

problémy ako zefektívniť prácu AČE, absolvovali sme prednášku  a exkurziu po skalických historických pamiatkach.  

 

1.3. Odborné skupiny: 

v roku 2014 aktívne pracovala jedna odborná ad hoc skupina 

- odborná skupina " Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd" pokračovala vo svojej činnosti aj 

v roku 2015. Jej hlavnou aktivitou bolo zastrešovanie projektu z MZ SR o monitoringu drog v odpadových vodách.     

 
1.4 Nákupy: 

V roku 2015 AČE SR nerealizovala žiadne významné nákupy investičnej alebo neinvestičnej povahy, čo aj zodpovedalo plánu 

činnosti na rok 2015. Nakupoval sa iba bežný spotrebný materiál, kancelárske potreby. 

- zakupovali sa darčekové poukážky pre ocenené diplomové práce a dar pre CzWA (kniha), spolu za 215 Eur, 

Aktualizovaný archív aj s výpožičným poriadkom je na www.acesr.sk (v roku 2015 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 2015; zodpovedný riešiteľ  Ing. Kollárová – 

3500 €)  

- Zapracovanie biologického stupňa ČOV Spišská N. Ves, PVS,a s.s. Poprad (november 2015,  prof. Drtil – 1230 €) 

- Posúdenie technológie pre čistenie odpadových vôd s hygienizáciou, VHS Žilina (február-marec 2015, ing. Kucman – 440 €) 

- Posúdenie technológie ČOV Košice pre BIDOR (marec-jú 2015. prof. Drtil – 350 €) 

- Monitoring drog v odpadových vodách SR pre NCMD – projekt z MZ SR (júl – december 2015, prof. Bodík – 19 900 €) 

- Alternatívne metódy odstraňovania dusíka, pre Pureco s.r.o. (júl – november 2015, prof. Drtil – 700 €) 
- Hydrotechnické výpočty ČOV Púchov pre Hydroteam, s.r.o. (júl – december 2015, prof. Drtil – 1000 €) 

 

V roku 2015 boli vykonávané expertné práce v celkovom rozsahu 26 770 € (z toho 19 900 € bol dotačný neziskový projekt z MZ 

SR). Pre informáciu uvádzame vývoj rozsahu expertných prác za posledné roky: 

2009: 19 153 €; 2010: 25 244 €; 2011: 9550 €, 2012: 6675 €, 2013: 28645 €, 2014: 28 260 €. Výbor opätovne konštatuje nízke 

aktivity v oblastí expertných prác od roku 2010, ak odhliadneme projekt drogy z MZ SR. 

 

2. Plán akcií na rok 2016 

Výbor predloží 18.VZ na schválenie nasledovný plán odborných akcií: 

- AČE SR bude odborne aj organizačne zabezpečovať 27. konferenciu „Kaly a odpady 2016“, (marec 2016 Senec) – zodpovedný 

prof. Hutňan,.  
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- AČE SR bude odborne aj organizačne zabezpečovať (v spolupráci s GWP Slovakia) odborný seminár „Nakladanie s vodou 

v mestách a obciach – kam s tou vodou?“, ktorý bude súčasťou odborných akcií na medzinárodnej výstave AQUA 2016 

(16.6.2016 v Trenčíne) – zodpovedný prof. Bodík,  

- AČE SR bude odborne aj organizačne zabezpečovať 9. bienálnu konferenciu „Odpadové vody 2016“, (19.-21.10.2016, Štrbské 

Pleso) – zodpovedný prof. Hutňan, ing. Bilanin, 

- členovia AČE SR sa budú prezentovať aj na odborných akciách poriadaných CzWA (VHOS Moravská Třebová, 5.-6.4.2016, 

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 2016), 

 

3. Členská základňa AČE SR + výška členského  

Výbor schválil nasledovných nových členov AČE SR: 

- individuálni členovia – študenti: Ing. Karol Šimkovič, Ing. Lucia Ivanová, Ing. Barbara Urminská, (PhD študenti na FCHPT 

STU). 

- individuálny zmena zo študentského na riadne členstvo: Ing. Michal Mosný, PhD., 

- individuálny riadny člen: Ing. Miroslav Lopašovský, Ing. Peter Kinder,  

O zrušenie členstva (študent) z dôvodu ukončenia odbornej činnosti požiadala Ing Anna Luptáková, PhD.,  

O zrušenie členstva (riadny individuálny) na vlastnú žiadosť požiadal: Ing. Silvester Mašura, Ing. Eleonóra Bartková, Ing. 

Miroslav Kollár, PhD., 

Pre dlhoročnú nedostupnosť a neplatenie členských príspevkov výbor navrhuje zrušiť členstvo pre: Ján Obuch, Ing. Dušan Rau, 

Ing. Pavel Klein zomrel v roku 2015 

Pre organizačné zmeny vo firme Filtrox Technology, s.r.o., ako aj pre neplatenie členstva a nedostupnosť kontaktov výbor 

navrhuje zrušiť ich korporatívne členstvo  

  

Výbor navrhuje nasledujúcu  úpravu organizačného poriadku AČE SR: 

Článok I, bod 2.2 

Ak kandidát na nového člena AČE preukázal splnenie podmienok podľa ods. 2 a 3, článku 3 Stanov AČE, výbor hlasuje o prijatí 

za člena. Pre prijatie musí kandidát získať súhlas všetkých prítomných členov výboru. 

Výbor má právo si vyžiadať doplňujúce alebo upresňujúce informácie. 

Doplnený text  

„Pokiaľ ide o kandidáta, ktorý v minulosti už bol členom AČE SR a opätovne žiada o členstvo, môže výboru postačovať 

predloženie požadovaných prác a dokladových materiálov z predošlej žiadosti. Vlastnú prihlášku musí kandidát predložiť pri 

každej žiadosti.“   

 

Sumár členov AČE SR (pred VZ 2015) je: 126 individuálni členovia (1 čestný člen, 102 riadnych, 6 pridružených a 17 členov-

študentov) + 21 korporatívni členovia  = spolu 147 členov  (hlasovacie kvórum bez hlasov členov - študentov) je 130. 

 

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 18.VZ AČE SR na potvrdenie.  

„Štandardnú“ agendu neplatičov za rok 2015 dokončia v zmysle stanov M.Onderová a Dr. P.Németh. 

Výbor schvaľuje a navrhuje 18.VZ na rok 2016 nezmenenú výšku členského, t.j. individuálny člen 30 Euro; študentský člen 5 

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

Časopisu Vodní hospodářství bude dostávať aj člen-dôchodca 

 

4. Správa o hospodárení: 

Podrobnú informáciu výboru podal hospodár AČE SR P. Németh. Takisto bude predložená 18. VZ aj s finančným plánom na rok 

2016. Hlavné závery za rok 2015 sú: 

- stavy na účtoch k 01.01.2015 boli vo výške 12800,04 € + 28244,21 € + 848,97 €hotovosť  + 3886,50 CZK hotovosť≈42037,16 € 

- stavy na účtoch k 01.01.2016 boli vo výške 18850,64 € + 19924,58 € + 569,73 €hotovosť  + 3238,50 CZKhotovosť≈39464,89 € 

- v roku 2015 bol celkový príjem 38265,48 € a výdavky 40813,75 € (rozdiel -2 548,27 €) 

- finančný plán schválený na 15. VZ predpokladal k 31.12.2015 sumu 39 000 Eur. Skutočný stav na účtoch AČE SR bol k danému 

dňu 39344,95 Eur + 3238,50 CZK. Finančná situácia je dobre stabilizovaná. 

Hospodár predložil výboru aj finančný plán na rok 2016. Ten po prejednaní bude predložený na schválenie 16. VZ. 

 

Vzhľadom na pomerne dobrú finančnú situáciu asociácie výbor navrhuje VZ schválenie nákupu odborného časopisu SOVAK pre 

každého individuálneho riadneho a korporatívnych členov (asi 103 členov). Rokovania o cene časopisu prebehnú v najbližšom 

období. 

 

5. Valné zhromaždenie: 

18. Valné zhromaždenie spolu so seminárom korporatívneho člena (výbor schválil BDL, s.r.o. a PURECO, s.r.o.) organizuje AČE 

SR 16. marca 2016 o 13,00 v Hoteli Senec v Senci. 

 

 

Sumarizoval a zapísal: 16.2.2016; Igor Bodík+ Miloš Dian – predseda + sekretár AČE SR 
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Rozpis hlavných položiek za rok 2015 je nasledovný (v celých €): 

  Príjem Výdaj 

   Členské príspevky 10 085  

Odpadové vody 2014 1006,20 1920,00 

Kaly a odpady 2016  374,13 

   17. VZ Bratislava + seminár korp. člena  1257,83 

   Odborné a konzultačné služby - sumár za rok 2015 27170,00 26270,06 

   - poštové, web doména, P.O. Box, kolky, bankové poplatky 

   - vedenie účtovníctvo, mzdy, dane  

   - propagačné materiály, postery  

   - Dohody Galbová, Onderová  

   - bankové poplatky  

   - Spolupráca s OEI STUBA  

   - T-mobile  

   - Služobné cesty  

   - členské EWA,   

   - Stretnutie výborov AČE SR a CzWA  

   - ceny, dary (dipl.práce, CzWA )  

   - tonery, spotrebný mat.  

   - časopis Vodní hospodářství 

 

 

 

 

4,28 

158,74 

1206,99 

70,00 

962,69 

150,68 

792,00 

595,14 

2126,87 

1105,00 

3361,48 

215,00 

247,14 

0,00 

      

 Spolu 38265,48 40813,75 

 

 

*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 2016 (v €):  

 

- stavy na účtoch v € + hotovosť v € k 01.01.2016: 39344,95 € 

 Príjem Výdaj 

  Členské príspevky 10200 0 

  18. VZ + seminár korporatívnych členov 0 1500 

  Kaly a odpady 2016 15500 14000 

  Odpadové vody 2016 110000 90000 

   AQUA 2016 150 500 

  Expertné práce 2015 1000 0 

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

  3000 

výbor (služobné cesty + akcie), účtovníctvo, administratíva  6500 

časopis Vodní hospodářství (časopis + redakčná rada)   7500 

Spolupráca AČE a FCHPT STU  1000 

Časopis SOVAK  3000  

  EWA členské 2016 + aktivity   2000 

  Nákupy (knihy, dary...) + ostatné výdaje   1000 

  Odborné skupiny réžia  500 

   SPOLU 136850 130500 

 

- predpokladaný stav na účte k 31.12.2016 bude asi 45 700 € 
 
 

Zapísal: Bodík, 08.3.2016 


