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Zápis z rokovania 16. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 06.03.2014 
v konferenčnej sále Kerametal, Bratislava 

Valné zhromaždenie (VZ) v súlade s rozoslanými pozvánkami začalo rokovanie 06.03.2014 o 
10:00. V čase otvorenia bolo prítomných menej ako polovica členov AČE SR. Spolu sa zúčastnilo 
44 členov a 9 členov študentov bez hlasovacieho práva, ospravedlnili sa štyria členovia; prezenčná 
listina je v archíve AČE SR. 
 
Prítomných privítal a rokovanie uviedol predseda AČE SR Doc. Bodík. Následne odovzdal slovo 
podpredsedovi AČE SR Ing. Bilaninovi, ktorý 16. VZ viedol. Ten konštatoval prítomnosť menej ako 
polovice členov a pripomenul znenie stanov ohľadne hlasovania v takejto situácii, informoval o 
časovom harmonograme valného zhromaždenia a privítal hosťa z IWA–Doc. Stanko. 
 
Ing. Bilaninuviedol body programu podľa pozvánky: 
1. Schválenie programu 
2. Informácia o  aktivitách AČE SR v roku 2013 
3. Informácia o členskej základni AČE SR, členské na rok 2014  
4. Správa o hospodárení AČE SR, finančný plán 2014 
5. Správa revíznej komisie AČE SR   
6. Plán aktivít na rok 2014 
7. Diskusia a rôzne, ukončenie 16. VZ 
V čase 12:00 – 13:00 prestávka na obed a po nej od 13:00 prezentácia spoločnosti Kemifloc 
Slovakia, s.r.o. 
 
ad 1) 
V čase určenom pre hlasovanie 16. VZ jednohlasne schválilo uvedený program. 
 
ad 2) 
V správe o činnosti za rok 2013 Ing. Bilanin uviedol nasledovné aktivity: 
V zmysle uznesení 15. VZ a výborov v roku 2013boli vykonané:  

- aktívna podpora CzWA pri príprave a organizácii konferencie „VODA 2013“, Poděbrady, 
18.-20. 9. 2013 

- aktívna podpora VÚVH pri príprave a organizácii konferencie „Rekonštrukcie stokových 
sietí a ČOV“, Podbanské, 14.-16. 10. 2013 

 
Prezentácie členov AČE na odborných akciách : 

- „Nové metody a postupy při provozování ČOV“, Mor. Třebová, 9.-10.4.2013 
- Odborný workshop ASIO – „Energie v odpadních vodách“, 17.1.2013 
- Odborný workshop ASIO – „Nanotechnológie v odpadních vodách“, 24.1.2013 

 
Priebežne bola vykonaná aktualizácia novej www stránky a propagačných materiálov. 
 
Práca odborných skupín v roku 2013 sa dotýkala nasledujúcich skupín: 
 
OS Malé a domové ČOV mala jedno stretnutie. 
Výsledkom jej činnosti je čiastočné akceptovanie pripomienok a návrhov skupiny do znenia 
novelizovaného vodného zákona. 
 
OS Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd. 
Na základe jej podkladov MŽP SR vydalo Dodatok č. 1 k MU NV 269/2010 v septembri 2013. 
Dodatok bol adresovaný iba OU ŽP, aktuálne je však všeobecne dostupný na webovej stránke 
AČE SR: www.acesr.sk 
Vedúci OS Ing. Bilanin konštatoval vo veci BAT ukončenie činnosti skupiny. 
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Štatút, odborné zameranie, možnosti zapojenia nových členov, výstupy práce odborných skupín sú 
dostupné na www.acesr.sk 
 
AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore: 
Ing. Wassermann : „Návrh a posúdenie dažďovej kanalizácie“, študijný program Vodné stavby a 
vodné hospodárstvo, SvF STU Bratislava. 
Ing. Fáberová : „Mezofilná a termofilná fermentácia s vysokou koncentráciou dusíka“, študijný 
program Environmentálna chémia a technológia, FCHPT STU Bratislava. 
(poznámka: TU Zvolen nenominovala DP na ocenenie) 
 
ad 3) 
O stave členskej základne informoval sekretár AČE SR, Ing. Dian. 
Konštatoval, že výboru boli doručené nasledujúce prihlášky nových členov: 
 
individuálni členovia:  
Dr. Ing. Jaroslav Škubák, PhD. individuálny riadny člen 
Ing. Michal Holubec, PhD.  individuálny riadny člen 
Ing. Jana Jokrllová   individuálny člen-študent 
Ing. Juan José Chávez Fuentes individuálny člen-študent 
Ing. Milota Fáberová   individuálny člen-študent 
Ing. Lenka Molnárová   individuálny člen-študent 
Ing. Jaroslav Hrudka   individuálny člen-študent 
 
korporatívni členovia : 
Air Consulting, spol. s r.o.  korporatívny člen 
Donauchem s.r.o.   korporatívny člen 
 
ďalej boli výboru doručené žiadosti na zmenu členstva :  
 
Ing. Beáta Pilinszká, PhD.  z člena-študenta na individuálneho riadneho člena 
Ing. Lenka Babjaková, PhD.  z člena-študenta na individuálneho riadneho člena  
Ing. Miroslava Kubaská, PhD. z člena-študenta na individuálneho riadneho člena 
 
Výbor uvedené žiadosti prerokoval, skontroloval potrebné náležitosti a konštatoval naplnenie 
požiadaviek určených stanovami AČE SR a doporučuje VZ potvrdiť členstvo (zmeny členstva) u 
vyššie uvedených osôb. 
 
Ďalej výbor AČE SR v priebehu od predošlého VZ dostal žiadosť na: 
Zmenu údajov u korporatívnych členov:  
 z K&H KINETIC a.s.   na K&K TECHNOLOGY a.s. + prenos členstva 
 zo Siemens s.r.o.  na SAM – Water & Environmental Technology  
V obidvoch prípadoch sú zmeny spojené len so zmenou názvu subjektu, respektíve jeho 
prechodom pod iný subjekt, pričom personálne obsadenie a profesné zameranie subjektov ostáva 
bez zmeny.  
 
Ukončenie členstva na vlastnú žiadosť od Ing. Michala Melichera, PhD. a Ing. Miroslavy 
Smolinskej, PhD. Výbor uvedené žiadosti predkladá VZ, kde sa berú na vedomie. 
 
Členská základňa AČE SR po schválení predložených zmien je nasledujúca:  
individuálni členovia : 130 
v tom 1 čestný člen, 107 riadnych, 8 pridružených a 14 študentov 
korporatívni členovia : 22   
spolu : 152 členov (počet hlasov 138 bez členov-študentov) 
 
V čase určenom pre hlasovanie 16.VZ jednohlasne potvrdilo nové individuálne, nové korporatívne 
a zmenené členstvá, vzalo na vedomie ukončenia členstva. 
 
 

http://www.acesr.sk/
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ad 4) 
Hospodár AČE SR Ing. Németh informoval o stave hospodárenia a účtov. Úvodom svojej 
prezentácie konštatoval, že na základe ekonomického stavu výbor doporučuje VZ ponechať výšku 
členských príspevkov pre rok 2014 na nezmenenej úrovni. Teda, individuálny člen 30.- €, 
študentský člen 5.- €, korporatívny člen 350.- €, čestný člen 0.- €,  individuálny člen poberajúci 
starobný dôchodok0.- €. Pretože každý člen dostáva časopis Vodní hospodářství, len ktorého 
priamy náklad predstavuje cca 25.- € ročne, môže vo vzdialenejšej budúcnosti pri nepriaznovom 
stave ďalších ekonomických aktivít AČE SR nastať problém s financovaním niektorých aktivít.  Pre 
najbližšie roky však takýto problém určite nehrozí.  
 
V čase určenom pre hlasovanie 16.VZ jednohlasne potvrdilo navrhnuté členské na rok 2014. 
 
Významnú časť aktivít ako aj príjmov AČE SR predstavujú expertné činnosti jej členov.  
V roku 2013 ich objem dosiahol hodnotu 28 645,- EUR. Z toho predstavoval sumu 21 000,- € 
dotačný neziskový projekt z MZ SR, kde nemohol byť odvedený dohodnutý podiel 11% pre AČE 
SR, ale v rámci ktorého bola pokrytá časť režijných nákladov AČE SR. Príjem z expertných prác 
mimo tohto projektu tak predstavoval 7 645.- €  
Prehľad expertných prác predošlých rokov:  
2004: 8 796 €;  2005: 26 555.- €; 2006: 25 560.- €;  2007: 26 223.- €;   
2008: 14 348.- €; 2009: 19 153,- € 2010: 25 244,- €; 2011: 9 550,- €; 
2012: 6 675,- €; 2013: 28 645.- € 
 
Po vecnej stránke boli vykonané činnosti: 

- Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV, pre Mondi SCP Ružomberok  (Kollárová) 
- Expertné posúdenie procesov ČOV pre skládku odpadov v Banskej Bystrici, pre Marius 

Pedersen (Hlavačka) 
- Expertné posúdenie procesov tvorby bioplynu na ČOV L. Mikuláš, pre LVS (Hutňan) 
- Možnosti využitia výpalkov na ČOV L. Mikuláš, pre LVS (Bodík) 
- Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre NCMD – projekt MZ SR (Bodík).  

 
Výbor konštatuje nárast aktivít v oblasti expertných prác. 
 
Ku neziskovému projektu MZ SR je ešte potrebné uviesť, že jeho záverečné vyúčtovanie bolo 
vykonané až v 01/2014 a z dôvodu podmienok poskytnutia štátnej dotácie na projekt boli 
nespotrebované náklady vo výške 2760,13 € vrátené zadávateľovi. Tento finančný pohyb sa 
účtovne prejaví až v roku 2014. 
 
Správa o stave hospodárenia AČE SR (Ing. Németh) ďalej konštatovala nasledovné skutočnosti: 
Presné stavy na účtoch : 
 
1.1.2013 22 313,45 EUR + 5 800,50 CZK = 22 550 EUR 
1.1.2014 28 403,76 EUR + 4 486,50 CZK = 28 587 EUR  
 
2013 :   celkový príjem:  40 655,04 EUR;  
  celkový výdaj:  34 564,73 EUR  
  
   
Stav k začiatku roku 2014 :   28 587 EUR 
Stav k 1. 1. 2014 podľa finančného plánu z 15. VZ mal byť 17 800 Euro 
Stav na účte v roku 2014 je taktiež ovplyvnený vratkou ku projektu MZ SR vo výške 2760,13 € 
realizovanou 21.1.2014. 
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Zdroje vyššieho príjmu rekapituluje priložená tabuľka (sumy v €): 

 
Príjem Výdaj 

 Členské príspevky 9970,00  

 Odpadové vody 2012 37,60  

 15. VZ Trenčianska Turná + seminár korporat. členov  2698,76 

 Odborné a konzultačné služby - sumár za rok 2013 28645,00 25158,86 

 - bankové poplatky + poštovné, web, P.O. BOX + telefón,             
 kancelárske potreby, zasadnutia výboru + dary, ceny 

2,44 133,85+163,79+61
8,85+296,93  

 - výbor (služob.cesty, akcie)   
 - účtovníctvo  
 - cestná daň 
 - administratívna práca, dohody, mzdy, (odmeny) 

 
217,14 

1751,90 
12,95 

396,50 

Časopis Vodní hospodářství  0,00 

 Členské v EWA  1075,00 

 Nákupy (reklamné materiály)  40,20 

 Spolu 
40 655,04 34 564,73 

 
Následne Ing. Németh predstavil výborom AČE SR navrhnutý finančný plán pre rok 2014 (v €): 

- stavy na účtoch k 01.01.2014: 28 587 €  
 

 
Príjem Výdaj 

  Členské príspevky 10 000 0 

  Seminár Drogy v odpadových vodách, Bratislava  0 100 

  Odpadové vody 2014 15 000 0 

  16. VZ + seminár korporatívneho člena  0 2 000 

  Seminár AQUA Trenčín 0 300 

  Expertné práce 2014 1 000 0 

  Banka, telefón, pošta, kanc. potreby, občer., dary, dane, 
www 

0 3 000 

  Výbor (služob.cesty + akcie) + účtovníctvo + administratíva 0 3 000 

  Vodní hospodářství (časopis + redakčná rada) 0 7 500 

EWA členské 2014 + aktivity 0 2 000 

 IFAT, dotácia členom na zájazd 0 3 000 

  Nákupy (knihy, dary, notebook, dataprojektor) + ostatné 
výdaje  

0 2 000 

  Spoločné zasadnutie výborov AČE SR + CzWA 0 2 000 

   SPOLU 26 000 24 900 

 
- predpokladaný stav na účte k 1.1.2015 : cca. 29 700 Euro 
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Finančný plán je uvedený už s doplnenou položkou pre dotáciu na zájazd IFAT pre členov AČE SR 
v zmysle odsúhlasenia z diskusie VZ. 
 
V prípade záujmu členov sú podrobné podklady k účtovníctvu dostupné u hospodára AČE SR (Ing. 
Németh), prípadne u členov revíznej komisie (predseda Doc. Hutňan). 
 
ad 5) 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Doc. Hutňan. Uviedol, že počas roka sa revízna 
komisia zišla korešpodenčne. Dostala k dispozícii podklady o hospodárení a činnosti a jej 
predseda bol podľa požiadavky účastný rokovaní výboru. Revízna komisia konštatuje, že: 

- činnosť a hospodárenie AČE SR je v súlade s platnými stanovami a organizačným 
poriadkom AČE SR 

- činnosť výboru v období od predošlého VZ je v súlade s platnými stanovami a 
organizačným poriadkom AČE SR 

- revíznej komisii neboli doručené žiadne podania alebo žiadosti od členov 
- revízna komisia osvedčuje činnosť výboru AČE SR za hodnotené obdobie. 

Doc. Hutňan zopakoval, že na požiadanie je možné členom zaslať kompletné účtovníctvo 
v elektronickej podobe. Celá revízna správa je uvedená v samostatnej prílohe. 
 
ad 6) 
Plán aktivít AČE SRna rok 2014predstavil Ing. Bilanin nasledovne: 

- Odborný seminár „Možnosti monitorovania drog na Slovensku“, prezentácia výsledkov 
projektu NCMD, FCHPT STU Bratislava, 4. 2. 2014. 

- Odborný seminár „Liečivá a drogy vo vodách – normálny stav, alebo hrozba do 
budúcnosti?“, v rámci výstavy AQUA 2014 Trenčín, 12. 6. 2014.  

- Odborná podpora CzWA pri príprave a organizácii konferencie „Kaly a odpady 2014, 25. – 
26. 6. 2014, Brno ČR. 

- Bienálna konferencia „Odpadové vody 2014“, 22. – 24. 10. 2014, Štrbské Pleso. 
- priebežná aktualizácia www stránok a propagačných materiálov. 
- predbežne bol daný prísľub na ďalší projekt z NCMD – MZ SR, ktorý by pri schválení 

prebiehal v období marec – december 2014. 
 
Ing. Mackuľak požiadal o zriadenie novej odbornej skupiny ad hoc :  
„Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd“ so základnou 
informáciou: vedúci OS - Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., zástupca vedúceho OS - Dr.Ing. Jaroslav 
Škubák, PhD., počet zakladajúcich členov : 12  
Ciele, zoznam členov, program a dlhodobé ciele sú podrobne uvedené na www.acesr.sk  
 
Výbor opakovane vyzýva členov na podnety na aktivity a a širšiu aktivitu členov, či už v rámci 
uvedených aktivít, alebo v existujúcich či nových odborných skupinách. 
 
V čase určenom pre hlasovanie 16.VZ jednohlasne potvrdilo plán aktivít a finančný plán na rok 
2014.  
 
Ku výstave IFAT (05-09.05.2014) bolo VZ informované, že pre tento rok nepripravujeme hromadný 
zájazd členov AČE. K dispozícii sú vouchery na bezplatný vstup na výstavu, ktoré sme dostali ako 
člen EWA. EWA je spoluorganizátorom výstavy. Vouchery je potrebné aktivovať cez internet. 
Záujemcovia si ich mohli prevziať priamo na VZ, pre nezúčastnených členov ich na požiadanie 
zašle poštou p. Marta Onderová (prípadne po predošlej dohode je možné vyzdvihnúť si ich u nej 
osobne). 
Doplnenie k účasti na výstave IFAT vyplynulo z neskoršej diskusie. 
 
Hodinu po začiatku VZ boli v zmysle stanov uskutočnené hlasovania. VZ jednohlasne odsúhlasilo: 

- program VZ 
- v jednotlivých hlasovaniach vyššie uvedené zmeny v členskej základni 
- výšku členského príspevku na rok 2014 
- návrh aktivít a finančný plán pre rok 2014 
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ad 7) 
Z následnej diskusie, ktorú uviedol Ing. Bilanin vyplynulo: 
 
Ku účasti na IFATe diskutovali Ing. Rajczyková, Prof. Drtil, Doc. Stanko, RNDr. Bezák, Ing. Dian 
a Doc. Bodík. Záujem o hromadné zájazdy na IFAT je minimálny, čo vyplynulo ako z internetového 
hľadania ponuky zájazdov tak aj z komunikácie so zástupcom Expo CS (CK Výstaviště Brno 
a oficiálny zástupca výstavy IFAT pre SR a ČR;www.expocs.cz). Títo boli nájdení ako jediní, čo 
ponúkajú autokarový zájazd na IFAT, v cene 155 €/osobu.  
Pretože AČE SR má určité zásady a predpisy pre hospodárenie, z diskusie vyplynulo, že v prípade 
záujmu jednotlivcov sa títo záväzne prihlásia na zájazd organizovaný Expo CS a AČE SR pre 
prihlásené osoby tento zájazd u Expo CS objedná a preplatí.  
VZ odsúhlasilo na tento účel sumu 3000.- €. Následne po VZ bola táto informácia 11.03.2014 
elektronicky rozoslaná členom a ako koordinátor bola dohodnutá Ing. Rajczyková. 
 
Ing. Dian informoval o ukončení používania P.O.Boxu. Uvedené nastalo v spojitosti so zmenou 
podmienok na doručovanie poštových zásielok na adresu sídla (Radlinského 9, 811 07 Bratislava 
1), ktorá je účinná od minulého roku a o ktorej boli členovia aj partneri priebežne od minulého VZ 
informovaní. Používanie P.O.Boxu bolo ukončené k 28.02.2014. 
 
Doc. Hyánek sa spýtal na diskusiu o smerovaní časopisu Vodní hospodářství. Odpovedal Doc. 
Bodík, ako člen redakčnej rady. Informoval, že situácia vznikla z potreby a) riešiť záber časopisu 
v spojitosti s transformáciou AČE ČR na CzWA, ktorá je širšieho zamerania b) zabezpečiť 
impaktovanosť článkov. Aktuálne riešenie smeruje k tomu, že VH bude naďalej vydávané 
v printovej podobe ako časopis pre široký okruh vodárenskej verejnosti, ale uvažuje sa o vydaní 4 
čísiel ročne v elektronickej podobe, ktoré budú na vyššej odbornej úrovni (anglický abstrakt, 
vedecký prínos, recenzenti a pod.). 
 
Doc. Stanko sa informoval o spoločnom zasadnutí výborov AČE a CzWA. Prof. Drtil odpovedal, že 
uvedená spoločné zasadnutie bolo predpokladané už na minulý rok, avšak sa čakalo na voľby 
a nových členov výboru CzWA. Po ich zvolení sa nepodarilo dohodnúť obojstranne vhodný termín, 
takže sa zasadnutie presúva na tento rok. Doc. Stanko, ako predseda SNK IWA navrhol, aby sa za 
slovenskú stranu zorganizovalo spoločne s SNK IWA. Pretože česká CzWA pokrýva aktivity 
pôvodnej českej IWA, bol tento návrh prijatý s tým, že konkrétnu realizáciu si výbor AČE dohodne 
so zástupcami SNK IWA. 
 
Doc. Bodík krátko informoval o zameraní a výsledkoch projektu MZ SR, ktorý bol riešený pod 
hlavičkou AČE SR. Projekt sa teší širokej publicite a bude mu venovaný aj seminár na AQUA 
Trenčín. 
 
Ing. Frank sa pýtal na výstupy z pôsobenia OS pre malé a domové ČOV, hlavne vo vzťahu 
k požiadavkám na nové technológie s vyššími účinnosťami. Pretože vedúci OS (Ing. Pénzeš) 
nebol prítomný na VZ, odpovedal Ing. Bodík s tým, že podľa informácií Ing. Pénzeša, ktorý sa 
zúčastnil rokovaní na MŽP SR mala by byť značná časť výstupov z práce skupiny zohľadnená 
v novelizácii vodného zákona. Tá je však momentálne v časovej neurčitosti. K otázke vypúšťania 
vyčistených OV z malých zdrojov do vsaku zdôraznil Ing. Kováč, že už súčasná legislatíva toto 
plne umožňuje, je to však viazané na hydrogeologický posudok, čo je vecne primeraná podmienka.  
 
Doc. Stanko k problematike zasakovania, nie však odpadových ale zrážkových vôd doplnil 
informáciu, že prebieha projekt „Blue dream team“, ktorý rieši zasakovanie zrážok v mestách. 
 
Po ukončení diskusie Doc. Bodík poďakoval prítomným za účasť a ich príspevky, ukončil 16. VZ 
a informoval o ďalšom programe (obed a seminár Kemifloc Slovakia). 
 
 
Zapísal: Ing. M.Dian      Overil:  


