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Zápis z rokovania 17. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 
19.03.2015v konferenčnej sále Kerametal v Bratislave 

 
Valné zhromaždenie (VZ) v súlade s rozoslanými pozvánkami začalo rokovanie 19.03.2015 o 
10:00. V čase otvorenia bolo prítomných menej ako polovica členov AČE SR. Spolu sa zúčastnilo 
59 členov z toho 8 členov študentov bez hlasovacieho práva, ospravedlnilo sa 9 členov; prezenčná 
listina je v archíve AČE SR. 
 
Rokovanie uviedol predseda AČE SR Doc. Bodík. 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. Štefana Stanka. 
 
V úvode rokovania pripomenul pamiatku dlhoročného člena AČE SR, Doc. Ing. Dušana Rusnáka, 
CSc., ktorý v uplynulom roku zomrel. 
 
Následne informoval o bodoch programu podpredseda AČE SR Ing. Bilanin a spolu s ním 
jednotlivé body prezentovali hospodár AČE SR Ing. Németh, sekretár AČE SR Ing. Dian a 
predseda revíznej komisie Doc. Hutňan. Podľa potreby či už priamo v prezentovaní bodov 
programu, alebo v diskusii sa zapojili aj ďalší prítomní členovia výboru.  
 
Ing. Bilanin uviedol body programu podľa pozvánky: 
1. Schválenie programu 
2. informácia o  aktivitách AČE SR v roku 2014 
3. Informácia o  členskej základni AČE SR, členské na rok 2015 
4. Správa o hospodárení AČE SR, finančný plán 2015 
5. Správa revíznej komisie AČE SR   
6. Plán aktivít na rok 2015 
7. Voľba nového výboru a revíznej komisie AČE SR na 2015 - 2017 
7. Diskusia a rôzne 
 
Podľa času sčítania volebných hlasov vyhlásia valným zhromaždením odsúhlasení skrutátori 
výsledky volieb. Po uvedenom programe VZ a obednej prestávke nasleduje voľne prístupný 
odborný seminár korporatívnych členov AČE SR Techno Tip s.r.o. a IN-EKO Team s.r.o. 
 
ad 1) SCHVÁLENIE PROGRAMU 
V čase určenom pre hlasovanie 17. VZ jednohlasne schválilo uvedený program. 
 
Za skrutátorov boli navrhnutí Ing. Elena Rajczyková, PhD. a Ing. Viktor Molnár. V čase určenom 
pre hlasovanie 17. VZ jednohlasne schválilo uvedených skrutátorov. 
 
 

ad 2) INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH ZA ROK 2014 
 
V správe o činnosti za rok 2014 Ing. Bilanin uviedol nasledovné aktivity: 
 
V zmysle uznesení 16. VZ a výborov v roku 2014 boli vykonané nasledujúce akcie a aktivity:  

- 8. bienálna konferencia „ODPADOVÉ VODY 2014“; 22. - 24. 10. 2014, hotel Patria, Štrbské 
Pleso, AČE SR hlavný organizátor, 308 účastníkov, 109 príspevkov, 

- Odborný seminár „Liečivá a drogy v  odpadových vodách – normálny stav alebo hrozba do 
budúcnosti ?“, AČE SR organizátor a odborný garant, v rámci AQUA 2014 Trenčín, 
12.6.2014, 75 účastníkov, 

- Odborný seminár „Možnosti monitorovania drog na Slovensku“, AČE SR spoluorganizátor, 
4.2.2014, FCHPT STU Bratislava, 68 účastníkov, 
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- Aktívna podpora CzWA pri príprave a organizácii konferencie „Kaly a odpady 2014“, 25.-26. 
6. 2014, Brno, 

- Priebežná aktualizácia www stránky a propagačných materiálov AČE SR, 
 
 
Ďalšie aktivity asociácie prípadne jej členov v roku 2014, ktoré boli zmienené: 
Prezentácie členov AČE na odborných akciách : 
„Nové metody a postupy při provozování ČOV“, Mor. Třebová, 14.-15.4.2014. 
„Městské vody“, Velké Bílovice, 2. – 3. 10. 2014 
 
 
AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore: 
 
Ing. D. Rusnák : „Posúdenie dažďovej kanalizácie obce Stropkov“, študijný program Vodné stavby 
a vodné hospodárstvo, SvF STU Bratislava. 
 
Ing. J. Kecskés : „Odstraňovanie vybraných špecifických syntetických látok s využitím ozónu“, 
študijný program Environmentálna chémia a technológia, FCHPT STU Bratislava. 
 
* TU Zvolen nezaslala návrh DP na ocenenie. 
 
 
 
K činnosti a výsledkom dvoch odborných skupín informovali ich vedúci –Ing. Pénzes a Doc. Bodík 
 
„OS Malé a domové ČOV“ slovami Ing. Pénzeša ktorý použil podrobnú prezentáciu pozitívne 
hodnotila činnosť minulého obdobia, kedy sa podarilo zabezpečiť aj za ich účasti, väčšinu 
skupinou navrhovaných zmien vo vodnom zákone.. V priebehu roka 2014 sa skupina stretla jeden 
krát, činnosť skupiny naďalej pokračuje. 
 
Doc. Bodík informoval o skupine „OS Monitoring a možnosti odstraňovania organických 
mikropolutantov z vôd“. Táto bola založená v roku 2014, doposiaľ bolo ťažisko jej činnosti v 
projekte MZ SR o monitoringu drog v odpadových vodách a prezentácii jeho výsledkov. Okrem 
iného organizovali odborný seminár v rámci AQUA 2014 a prezentovali získané výsledky na 
viacerých odborných akciách.  
 
Všeobecne je štatút, odborné zameranie, možnosti zapojenia nových členov, výstupy práce 
odborných skupín je umiestnený na webe www.acesr.sk 
 
 
Expertné práce. 
Významnú časť aktivít ako aj príjmov AČE SR predstavujú expertné činnosti jej členov. V roku 
2014 boli vykonávané práce v celkovom rozsahu v hodnote 28 260 €; pretože v osobitnom režime 
fungoval dotačný neziskový projekt MZ SR vo výške 20 000 €, tak príjem 11 % pre AČE sa 
vzťahoval len na práce v rozsahu 8 260 €. 
 
Prehľad vývoja objemu expertných prác v uplynulom období je nasledujúci: 
2004: 265 000 Sk   2007: 790 000 Sk  2010: 25 244 € 2013: 28 645 € 
2005: 800 000 Sk   2008: 432 236 Sk  2011: 9 550 €  2014: 28 260 € 
2006: 770 000 Sk    2009: 19 153 €  2012: 6675 € 
 
Vykonané práce boli nasledujúce: 

- Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV, pre Mondi SCP Ružomberok  (Kollárová). 
- Hydrobiologický rozbor kalu na ČOV, pre Messer TG (Kolárová). 
- Možnosti využitia výpalkov na ČOV L. Mikuláš, pre LVS (Bodík). 
- Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre NCMD – projekt MZ SR (Bodík).  
- Spracovanie odpadových vôd podniku Cloetta Levice (Hutňan). 

http://www.acesr.sk/
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- Posúdenie vypúšťania OV z neutralizačnej stanice Energo a.s. Dubnica nad Váhom 
(Hlavačka). 
 

Výbor konštatuje nízku aktivitu v oblasti expertných prác. 
 
 

ad 3) INFORMÁCIA O ČLENSKEJ ZÁKLADNI A ČLENSKOM PRE ROK 2015 
 
Ing. Dian predniesol informáciu o členskej základni. Táto obsahovala údaje o žiadostiach o vstup 
do AČE SR, zmenu členstva respektíve návrhy na ukončenie členstva. Žiadosti, ktoré výbor v čase 
od predošlého VZ obdržal, skontroloval ich náležitosti, schválil a predložil na potvrdenie prípadne 
na zobranie na vedomie 17.VZ sú nasledujúce: 

 
- prihlášky nových individuálnych členov:  

Ing. Martin Jurčák   individuálny riadny člen 
Ing. Viera Lichvárová   individuálny riadny člen 
Ing. Veronika Gregušová  individuálny člen-študent 
Ing. Lukáš Hrdlička   individuálny člen-študent 
Ing. Juraj Kecskés   individuálny člen-študent 
Ing. Dušan Rusnák   individuálny člen-študent 

 
- zmeny druhu členstva :  

Ing. Katarína Lichvárová z člena-študenta na individuálneho riadneho člena 
Pavol Feranc   požiadal o zaradenie medzi členov dôchodcov 
 
Vo veci ukončenia členstva na vlastnú žiadosť, výboru boli doručené žiadosti, ktoré boli výborom 
zobrané na vedomie a predložené VZ na vedomie: 
Ing. Lucia Majorošová, PhD.  riadny člen, ukončenie členstva na vlastnú žiadosť 
Ing. Andrea Dorňáková, PhD. riadny člen, ukončenie členstva na vlastnú žiadosť 
Ing. Erika Gašperíková  riadny člen, ukončenie členstva na vlastnú žiadosť 
Ing. Mária Valičková    člen-študent, ukončenie členstva na vlastnú žiadosť 
Ing. Petra Pagáčová, PhD.  riadny člen, ukončenie členstva na vlastnú žiadosť 
 
Ukončenie členstva z dôvodu úmrtia bolo zobrané na vedomie u: 
Doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD. riadny člen 
 
 
 
Vo veci ukončenia členstva pre neplatenie členských príspevkov (dva roky)  a žiadnej reakcii na 
výzvy navrhol výbor zrušiť členstvo nasledovným: 
Ing. Marián Hronec  individuálny riadny člen – neplatenie členského 
Ing. Ľuboš Macejka  pridružený člen – neplatenie členského 
 
V čase určenom pre hlasovanie 17.VZ potvrdilo nové individuálne, nové korporatívne a zmenené 
členstvá, vzalo na vedomie ukončenia členstva a odsúhlasilo zrušenie členstva v dvoch prípadoch. 
 
Pri prihláškach nových členov ich v čase určenom na hlasovanie VZ potvrdilo jednohlasne, pri 
návrhu na zrušenie členstva Ing. Hronca sa jeden hlas zdržal, ostatné hlasy potvrdili zrušenie 
členstva, pri Ing. Macejkovi bolo členstvo zrušené jednohlasne. 
 
Po schválení vyššie uvedených zmien v členskej základni je stav členov AČE SR nasledujúci (stav 
ku dňu konania VZ): 

individuálni členovia : 128 
v tom 1 čestný člen, 103 riadnych, 7 pridružených a 17 študentov 
korporatívni členovia : 22   
spolu : 150 (počet hlasov 133 bez členov-študentov)  
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Výbor AČE SR vyzýva individuálnych pridružených členov spĺňajúcich podmienky riadneho 
členstva, aby požiadali o zmenu členstva. 
 
Výbor AČE SR pre rok 2015 aj s ohľadom na ďalej prezentovaný priaznivý stav financií AČE SR 
doporučil VZ zachovanie členských príspevkov vo výške z roku 2015 na nezmenenej úrovni:  

- individuálny člen       30.- € 
- študentský člen       5.- €  
- korporatívny člen       350.- €  
- čestný člen        0.- € 
- individuálny člen poberajúci starobný dôchodok  0.- € 

(bezplatné členstvo pre nepracujúcich členov - dôchodcov je v súlade s odsúhlasenou zmenou v 
stanovách z predošlých rokov). 
 
V čase určenom pre hlasovanie 17.VZ potvrdilo navrhnuté členské na rok 2015 s jedným hlasom 
zdržaným sa hlasovania. 
 
V rámci diskusie k bola riešená otázka, či riešiť dobrovoľné dôchodcovské členstvo v nejakej 
hodnote (Ing. Hlavačka – návrh 15 €). S ohľadom na to, že povinný členský príspevok pre 
dôchodcov je aktuálne 0 € a ekonomická situácia AČE SR je priaznivá, nie je potrebné určovať 
jeho hodnotu. Pokiaľ členovia dôchodcovia cítia potrebu a majú možnosť platiť si dobrovoľné 
členské, je možné tak vykonať v ľubovoľnej výške. V budúcnosti sa môže stať, že dôchodcovské 
členské bude nenulové, nateraz však k tomu nie je ani ekonomický, ani organizačný dôvod. 
 
 

ad 4) INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 A FINANČNOM PLÁNE NA ROK 2015 
 
Správa o stave hospodárenia AČE SR (Ing. Németh) konštatovala nasledovné skutočnosti: 
Presné stavy na účtoch : 
1.1.2014 28 403,76 EUR + 4 486,50 CZK = 28 587 EUR 
1.1.2015 41 893,22 EUR + 3 886,50 CZK = 42 033 EUR  
 
2014 :   celkový príjem:  149 019,25 EUR;  
  celkový výdaj:  135 529,79 EUR  
Stav k začiatku roku 2015 :   42 033 EUR 
Stav  k 1. 1. 2015 podľa finančného plánu z 16. VZ mal byť cca 30 000 Euro    
 
Hlavné položky a zdroje vyššieho príjmu rekapituluje priložená tabuľka  
(sumy zaokrúhlené na celé €): 
 

  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) 
   - nákup techniky (počítač, projektor, kamera) 
   - dary (príjem – GWP; výdaj - diplomové práce, CzWA) 

3 
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   Časopis Vodní hospodářství 0 7 286 

   Členské v EWA 0 1 095 

 Spolu 149 019,25 135 529,79 
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V čase určenom pre hlasovanie 17.VZ jednohlasne schválilo hospodárenie AČE SR za rok 2014. 
 
Následne Ing. Németh predstavil výborom AČE SR navrhnutý finančný plán pre rok 2015 (v €): 

- stavy na účtoch k 01.01.2015: 42 033 €  

 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 približne 39 000 €. 
 
K finančnému plánu boli diskutované možné aktivity v rámci EWA, ktoré sa môžu zvýšiť nad 
úroveň plánovaných. K tomu bolo uvedené, že kým nie je možné predpokladať rozsah aktivít, bude 
rozpočet ponechaný v uvedenej podobe. V prípade potreby nie je problém operatívne predložiť 
požiadavku výboru a s ohľadom na dobrý stav ekonomiky AČE SR ju aj dodatočne financovať. 
 
K časopisu Vodní hospodářství bolo uvedené, že je platený v dvojročných cykloch, vždy v roku 
konania konferencie Odpadové vody. 
 
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) SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ZA ROK 2014 
 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Doc. Hutňan. Revízna komisia konštatuje, že 
činnosť a hospodárenie AČE SR je v súlade s platnými stanovami a organizačným poriadkom AČE 
SR. Celá revízna správa je uvedená v samostatnej prílohe.  
 
 

ad 6) PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2015 
 
 
Plán aktivít AČE SR na rok 2015predstavil Ing. Bilanin nasledovne: 

- Konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské, 13.–15. 10. 2015, AČE 
SR ako spoluorganizátor. 

- Aktualizácia www stránok a propagačných materiálov. 
- Prezentácie členov AČE SR na odborných akciách CzWA : „Nové metody a postupy při 

provozování ČOV“, 14.-15.4.2015 Moravská Třebová; „VODA 2015“, 16.-18.9.2015 
Poděbrady; „Městské vody 2015“, 1.-2.10.2015 Velké Bílovice; „Anaerobie 2015“, 21.-
22.10.2015 Klatovy a iných.  

- Prísľub na ďalší projekt z NCMD – MZ SR, marec – december 2015. 
 
 

ad 7) VOĽBA NOVÉHO VÝBORU A REVÍZNEJ KOMISIE AČE SR NA OBDOBIE 2015 – 2017. 
 
Voľbu uviedol Doc. Bodík s tým, že predstavil jednotlivých kandidátov.  
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Do výboru bolo navrhnutých 13 kandidátov: Ing. Belica, Ing. Bilanin, Doc. Bodík, Ing. Dian, Prof. 
Drtil, Ing. Kratochvíl, Ing. Leckéši, Ing. Lesanský, Ing. Matulová, Ing. Németh, Ing. Pénzeš, Doc. 
Sokáč, Ing. Rybár. 
 
Do revíznej komisie boli navrhnutí 4 kandidáti: Ing. Ďuroška, Ing. Galbová, Ing. Hlavačka, Doc. 
Hutňan. 
 
Ing. Dian požiadal prítomných členov, či v zmysle stanov uplatňujú návrh na nejakého ďalšieho 
kandidáta, takáto požiadavka nebola vznesená. 
 
Následne boli členovia požiadaní o označenie kandidátov na volebných listinách a ich odovzdanie 
skrutátorom. 
 
Po ukončení voľby s ohľadom na časový priebeh, kým skrutátori spočítajú a vyhlásia výsledky 
volieb, bola vykonaná diskusia. 
 

 
ad 8) DISKUSIA  
 
Doc. Bodík informoval, že bol predbežne požiadaný o prípadné prijatie zástupcov obdobnej 
profesnej organizácie z Ukrajiny, ale zatiaľ nebolo definované nič určité. K tomu Ing. Kollár 
pripomenul, že pri rokovaní treba odporučiť pre ukrajinských zástupcov členstvo UA v EWA. 
 
Ing. Kollár sa zmienil o nízkom náraste členskej základne, s tým, že vzrastá počet členov 
dôchodcov a úmerne tomu nevzrastá počet mladých členov. K tomu Ing. Dian podotkol, že 
študentské členstvo v AČE SR je do istej miery „náborové“, pričom zotrvanie týchto členov závisí 
hlavne od ich pracovného zaradenia po ukončení štúdií. S tým spojené všeobecné zníženie počtu 
študentov na tradičných zameraniach (FCHPT a SvF STU, TU Zvolen) v technických smeroch 
dotýkajúce sa aj oblasti vody / čistenia vôd a rozdrobenie environmentálnych špecializácií na 
množstve iných VŠ nezvyšuje počet odborníkov v oblasti našej pôsobnosti konštatovali Doc. 
Stanko, Prof. Drtil. Ako hlavné problémy uviedol Doc. Stanko rozdrobenosť environmentálnych 
problematík na mnohých školách, spravidla nevýhodné platové podmienky po nástupe do praxe 
(hlavne v porovnaní napríklad s IT odbormi) a charakter práce ako takej. Vyzval všetkých členov 
AČE SR, aby vo svojom okolí podľa možnosti čo najviac informovali o možnostiach štúdia 
vodárenských predmetov na kvalitných univerzitách. 
 
Doc. Hyánek na konto efektu pôsobenia AČE SR vo vzťahu k MŽP SR a vodnej legislatíve 
pripomenul historický vývoj vzťahov a zdôraznil potrebu presadzovania sa AČE. Doc. Bodík 
konštatoval, že pre oblasť ČOV prevzala väčšinu pozícií vo vzťahu k legislatíve AVS, či už z titulu 
svojho postavenia ako pripomienkujúceho subjektu, alebo z pozície zamestnávateľského zväzu 
zaštíteného vodárenskými spoločnosťami. Ing. Bilanin na príklade presadzovania BAT do 
legislatívy potvrdil, že MŽP SR už nepovažuje AČE SR za partnera pre legislatívne riešenia. 
Zmienil novo vzniknutý problém, s ktorým sa v StVPS a.s. stretli, kedy po novele vodného zákona 
je povolenie na vypúšťanie vôd (už s limitmi) súčasťou už stavebného povolenia. Prof. Drtil 
porovnal situáciu s okolitými krajinami. Ing. Rajczyková zdôraznila, že AVS má možnosť uplatnenia 
zásadných pripomienok, kedy by bolo vhodné buď sa snažiť o získanie tejto možnosti pre AČE SR, 
alebo dohodnúť spoločný postup s AVS. Ing. Leckéši navrhol jasne poukazovať na neodborné 
postupy v legislatíve a k tomu využívať dostupné odborné fóra. V tejto súvislosti doporučuje 
novému výboru vyvolať rokovanie s AVS, napríklad priamo s jej prezidentom (Ing. Hreha, GR VVS 
a.s.) kde sa definujú možné oblasti spoločných záujmov a postupov. AČE má s AVS podpísané 
memorandum o spolupráci, v rámci ktorého môžu byť zdôraznené konkrétne oblasti spoločného 
záujmu. 
 
 
Pretože neboli žiadne ďalšie otázky, ani diskusné príspevky, predseda AČE SR Doc. Bodík 
diskusiu uzavrel. 
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Súčasne oznámil, že skrutátori ukončili kontrolu hlasovacích lístkov a zistenie počtu hlasov vo 
voľbách a požiadal Ing. Rajczykovú o ich vyhlásenie. 
 
Ing. Rajzcyková uviedla, že skrutátori dostali 57 hlasovacích lístkov, v tom 12 korešpodenčných. 
Na základe spočítania platných hlasov boli zvolení: 
Do revíznej komisie AČE SR: Ing. Ďuroška, Ing. Galbová, Doc. Hutňan 
Do výboru AČE SR: Ing. Belica, Ing. Bilanin, Doc. Bodík, Ing. Dian, Prof. Drtil, Ing. Németh, Ing. 
Matulová. 
 
Hlasovacie lístky a zápisnica z volieb sú uložené v archíve AČE SR. 
 
 
Doc. Bodík následne poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívne vystúpenia a informoval o 
organizácii následného semináru a uzavrel 17. VZ AČE SR. 
 
 
 
Po ukončení 17.VZ nasledoval odborný seminár korporatívnych členov AČE SR Techno Tip s.r.o. 
a IN-EKO Team s.r.o. Seminár bol otvorený aj pre odbornú verejnosť mimo AČE SR a spolu sa 
zúčastnilo 61 kolegov  (členov aj nečlenov AČE SR). 
 
 
 
Zapísal: Ing. M. Dian 
Overil: Ing. M. Bilanin 
 


