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Zápis z rokovania 18. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 16.03.2016 
v hoteli Senec v Senci 

 
Valné zhromaždenie (VZ) v súlade s rozoslanými pozvánkami začalo svoje rokovanie 16.03.2016 
o 14:00. V čase otvorenia bolo prítomných menej ako polovica členov AČE SR. Spolu sa 
zasadnutia zúčastnilo 30 členov a  8 členov študentov bez hlasovacieho práva, ospravedlnilo sa 5 
členov; prezenčná listina je v archíve AČE SR. 
 
Rokovanie otvoril predseda AČE SR prof. Bodík. Konštatoval prítomnosť menej ako polovice 
členov a pripomenul znenie stanov ohľadne hlasovania v takejto situácii s tým, že hlasovania budú 
prebiehať až po jednej hodine od oficiálneho začiatku a privítal hostí: 
za IWA – Doc. Ing. Štefan Stanko PhD, 
za ASPEK – Ing. Peter Plekanec 
a tlmočil pozdrav a ospravedlnenie neúčasti z partnerskej CzWA. 
 
Následne informoval o bodoch programu podpredseda AČE SR Ing. Bilanin podľa pozvánky: 
1. Schválenie programu 
2. Informácia o  aktivitách AČE SR v roku 2015 
3. Informácia o členskej základni AČE SR a členské na rok 2016  
4. Správa o hospodárení AČE SR za rok 2015 a finančný plán na rok 2016 
5. Správa revíznej komisie AČE SR   
6. Plán aktivít na rok 2016 
7. Diskusia a rôzne 
 
Po skončení vlastného VZ v predpokladanom čase 16:30 – 17:30 odborný seminár korporatívnych 
členov AČE SR PURECO, s.r.o. a BDL Consult, s.r.o. 
 
V čase určenom pre hlasovanie 18. VZ jednohlasne schválilo uvedený program. 
 
 

INFORMÁCIA O AKTIVITÁCH ZA ROK 2015 
 
V správe o činnosti za rok 2015 Ing. Bilanin uviedol nasledovné aktivity: 
 
V zmysle uznesení 17. VZ a výborov v roku 2015 boli vykonané nasledujúce akcie a aktivity:  

- 9. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“; 13. - 15. 10. 2015, hotel 
Permon, Podbanské, hlavný organizátor VÚVH, AČE SR odborná a organizačná podpora. 

- Aktívna podpora CzWA pri príprave a organizácii 11. bienálnej konferencie „VODA 2015“, 
16. – 18. 9. 2015, Poděbrady, ČR.  

- Spoločné rokovanie výboru AČE SR a výboru CzWA, 25. – 26. 11. 2015,  hotel Sv. 
Ľudmila, Skalica – zhodnotenie akcií, príprava spoločných aktivít, vzájomná podpora pri 
odborných akciách. 

- Podpis novej Dohody o spolupráci medzi AČE SR a AVS, 9. 9. 2015, Donovaly – AČE pod 
hlavičkou AVS bude účastníkom legislatívnych pripomienkových konaní. 

- Aktualizácia web stránky a propagačných materiálov 
- Nové „Programové vyhlásenie AČE SR“ – bude doplnené na www.acesr.sk 
- Návrh novej aktivity AČE SR s názvom „Fórum AČE“ – podrobnosti boli rozobrané v 

diskusii.  
 

Okrem zmieneného prebehli prezentácie členov AČE na odborných akciách : 
- „Nové metódy a postupy při provozování ČOV“, Mor. Třebová, 14.-15.4.2015. 
- „ANAEROBIE 2015“, Klatovy, 21.–22.10. 2015 
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AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore za rok 2015 : 
- Ing. J. Havašová : „Vplyv klimatickej zmeny na urbanizované územie“, študijný program 

Vodné stavby a vodné hospodárstvo, SvF STU Bratislava. 
- Ing. K. Šimkovič : „Odstraňovanie syntetických špecifických látok reakciami s využitím 

ozónu“, študijný program Environmentálna chémia a technológia, FCHPT STU Bratislava. 
TU Zvolen nezaslala návrh DP na ocenenie. 

 
Výbor AČE SR vyslovil vďaku organizátorom všetkých odborných akcií v roku 2015 za ich čas a 
úsilie venované príprave a realizácii jednotlivých akcií.  
 
Odborné skupiny v roku 2015  
 
Aktívna bola iba jedna OS Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov 
z vôd, založená v roku 2014, ktorej hlavné ťažisko činnosti bola účasť v projekte MZ SR o 
monitoringu drog v odpadových vodách SR   
 
Expertné práce. 
Významnú časť aktivít ako aj príjmov AČE SR predstavujú expertné činnosti jej členov. V roku 
2015 boli vykonávané práce v celkovom rozsahu v hodnote 26 770,- EUR; pretože v osobitnom 
režime fungoval dotačný neziskový projekt MZ SR vo výške 19 900 €, tak príjem pre AČE sa 
odvodzoval len z prác v rozsahu 6870 €. 
 
Prehľad rozsahu expertných prác v uplynulých rokoch: 
2004: 265 000,- Sk  2008 : 432 236,- Sk   2012 : 6 675,- EUR   
2005: 800 000,- Sk  2009 : 19 153,- EUR  2013 : 28 645,- EUR 
2006: 770 000,- Sk   2010 : 25 244,- EUR  2014 : 28 260,- EUR 
2007: 790 000,- Sk  2011 : 9 550,- EUR 
 
V roku 2015 boli vykonané nasledujúce konkrétne aktivity: 
Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV, pre Mondi SCP Ružomberok  (Ing. Kollárová).  
Zapracovanie biologického stupňa ČOV Spišská Nová Ves, PVS, a.s. Poprad (Prof. Drtil). 
Posúdenie technológie pre čistenie OV s hygienizáciou, VHS Žilina (Ing. Kucman). 
Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre NCMD – projekt MZ SR (Prof. Bodík).  
Posúdenie technológie ČOV Košice, pre BIDOR (Prof. Drtil). 
Alternatívne metódy odstraňovania dusíka, pre PURECO s.r.o. (Prof. Drtil). 
Hydrotechnické výpočty ČOV Púchov, pre Hydroteam s.r.o. (Prof. Drtil). 
 
Výbor opätovne konštatuje nízku aktivitu v oblasti expertných prác. 
 
 

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 18. VZ sú nasledujúce: 

 
Noví individuálni členovia:  
Ing. Peter Kinder   individuálny riadny člen 
Ing. Miroslav Lopašovský  individuálny riadny člen 
Ing. Lucia Ivanová   individuálny člen-študent 
Ing. Barbara Urminská  individuálny člen-študent 
Ing. Karol Šimkovič   individuálny člen-študent 
 
Zmena členstva :  
Ing. Michal Mosný   z člen-študent na individuálny riadny člen 
 
Ukončenie členstva, ktoré výbor a VZ berie na vedomie:  
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Ing. Eleonóra Bartková   individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 
Ing. Anna Luptáková, PhD.  individuálny člen-študent – na vlastnú žiadosť 
Ing. Pavel Klein   individuálny riadny člen – úmrtie  
Ing. Miroslav Kollár, PhD.  individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 
Ing. Silvester Mašura   individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 
  
Vo veci ukončenia členstva pre neplatenie členských príspevkov (dva roky)  a žiadnej reakcii na 
výzvy navrhol výbor zrušiť členstvo nasledovným: 
Ján Obuch    pridružený člen – neplatenie členského 
Ing. Dušan Rau   individuálny riadny člen – neplatenie členského 
Filtrox Technology, s.r.o.  korporatívny člen – organizačné zmeny, neplatenie členského 
 
V čase určenom pre hlasovanie 18.VZ potvrdilo nové individuálne, nové korporatívne a zmenené 
členstvá, vzalo na vedomie ukončenia členstva a odsúhlasilo zrušenie členstva v uvedených 
prípadoch. 
 
Pri prihláškach nových členov a zmene členstva tieto v čase určenom na hlasovanie VZ potvrdilo 
jednohlasne. Návrhu na zrušenie členstva p. Obucha a Filtrox Technology s.r.o. bol VZ podporený 
jednohlasne, pri zrušení členstva Ing. Raua sa jeden člen zdržal. 
 
Po schválení vyššie uvedených zmien v členskej základni je stav členov AČE SR nasledujúci (stav 
ku dňu konania VZ): 
 
individuálni členovia : 126 
v tom 1 čestný člen, 102 riadnych, 6 pridružených a 17 študentov 
 
korporatívni členovia : 21   
spolu : 147 (počet hlasov 130 bez členov-študentov)  
 
Výbor AČE SR vyzýva individuálnych pridružených členov spĺňajúcich podmienky riadneho 
členstva, aby požiadali o zmenu členstva. 
 
Ing. Bilanin informoval VZ, že výbor AČE SR pre rok 2016 aj s ohľadom na ďalej prezentovaný 
priaznivý stav financií AČE SR doporučuje 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 18.VZ potvrdilo navrhnuté členské príspevky na rok 2016 
jednohlasne.  
 
Ing. Bilanin a Prof. Bodík informovali o návrhu výboru o zmene organizačného poriadku AČE SR 
a to nasledovne: 
 
Článok 1., odsek 2. Prijímanie nových členov, bod 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.“ 
 
Bude doplnený textom : 
„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, pričom prihlášku musí kandidát predložiť pri každej žiadosti.“ 
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Pretože stanovy AČE SR nepoznajú pozastavenie členstva, v niektorých situáciách sa konkrétni 
členovia môžu vzdať členstva (materská dovolenka, nezamestnanosť, práca v inom obore). Po 
pominutí príčin, ktoré ich viedli k vzdaniu sa členstva vyššie uvedená zmena organizačného 
poriadku im zjednoduší prípadný opätovný vstup do AČE SR. Pritom však v prípade pochybností 
ponecháva výboru plné právo požadovať prihlášku v plnom rozsahu všetkých dokladov určených 
stanovami. 
 
V čase určenom pre hlasovanie, po pripomenutí prof. Bodíka, že pre zmenu organizačného 
poriadku je potrebných ¾ platných hlasov, 18. VZ potvrdilo navrhnutú zmenu organizačného 
poriadku AČE SR (všetci prítomní hlasovali za, s výnimkou jedného hlasu, ktorý sa zdržal). 
 

INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2015 A FINANČNOM PLÁNE NA ROK 2016 
 
Ing. Németh, ako hospodár AČE SR, uviedol túto časť zasadnutia informáciou o presných stavoch 
na účtoch. Okrem komentáru k jednotlivým položkám pripomenul členom potrebu včasného 
uhrádzania členského. 
 
1.1.2015 : (41 044,25 + 848,97hotovosť ) EUR + 3 886,50 CZK = 42 037,16 EUR 
1.1.2016 : (38 775,22 + 569,73hotovosť ) EUR + 3 238,50 CZK = 39 464,89 EUR  
 
2015 :  celkový príjem:  38 265,48 EUR;  
 celkový výdaj:  40 828,75 EUR  
  
Stav k začiatku roku 2016 :       39 465 EUR 
Stav  k 1. 1. 2016 podľa finančného plánu zo 17. VZ mal byť cca  39 000 Euro    
 
Hlavné položky a zdroje vyššieho príjmu rekapituluje priložená tabuľka  
(sumy zaokrúhlené na celé €): 

  Príjem Výdaj 

   Členské príspevky 10 085  15 

   Odpadové vody 2014 1 006 1 920 

   Kaly a odpady 2016 0 374 

   17. VZ Bratislava + seminár korp. člena  0 1 258 

   Odborné a konzultačné služby - sumár za rok 2015 27 170 26 270 

- poštové, web doména, P.O. Box, kolky, bankové poplatky 
- účtovníctvo, mzdy, dane   
- propagačné materiály, postery  
- dohody, mzdy (Galbová, Onderová)    
- spolupráca s OEI STU BA 
- T-mobile 
- služobné cesty 
- stretnutie výborov AČE SR a CzWA    
- ceny, dary (diplomové práce, CzWA) 
- tonery, spotrebný materiál 

4 
 
 
 
 
 
 
 

309 
1 207 

70 
963 
792 
595 

2 127 
3 361 

215 
247 

   Časopis Vodní hospodářství 0 0 

   Členské v EWA 0 1 105 

 Spolu 38 265,48 40 828,75 

 
 
 
Následne Ing. Németh predstavil výborom AČE SR navrhnutý finančný plán pre rok 2016 (v €): 

- stavy na účtoch k 01.01.2016: 39 465 €  
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 Príjem Výdaj 

  Členské príspevky 10 200 0 

  18. VZ + seminár korporatívnych členov 0 1 500 

  Kaly a odpady 2016 15 500 14 000 

  Odpadové vody 2016 110 000 90 000 

AQUA 2016 150 500 

  Expertné práce 2016 1 000 0 

  Banka, telefón, pošta, kancelárske potreby, občerstvenie,     
dane, web 

0 3 000 

  Výbor (služobné cesty + akcie) + účtovníctvo + 
administratíva 

0 6 500 

Časopis Vodní hospodářství (časopis + redakčná rada) 0 7 500 

Spolupráca AČE SR a FCHPT STU (exkurzia študentov) 0 1 000 

Časopis SOVAK 0 3000 

EWA (členské + aktivity) 0 2 000 

Nákupy (knihy, dary) + ostatné drobné výdaje 0 1 000 

   SPOLU 136 850 130 500 

- predpokladaný stav na účte k 31.12.2016 bude približne 45 815 €. 
 
K časopisu Vodní hospodářství bolo uvedené, že je platený v dvojročných cykloch, vždy v roku 
konania konferencie Odpadové vody. 
 
V diskusii bolo podrobnejšie vysvetlené rokovanie ku zabezpečovaniu časopisu SOVAK. 
 
V prípade záujmu členov sú podrobné podklady k účtovníctvu dostupné u hospodára AČE SR (Ing. 
Németh), prípadne u členov revíznej komisie (predseda Doc. Hutňan). 
 
V čase určenom pre hlasovanie 18.VZ jednohlasne schválilo finančný plán AČE SR za rok 2016. 
 
 

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ZA ROK 2015 
 
Správu revíznej komisie predniesol jej predseda Prof. Hutňan. Revízna komisia kontrolovala 
činnosť výboru, stav účtovníctva a hospodárenia, kontrolu plnenia uznesení VZ a kontrolu 
prípadných podaní členov.  Revízna komisia konštatuje, že činnosť a hospodárenie AČE SR je v 
súlade s platnými stanovami a organizačným poriadkom AČE SR a nemá žiadne výhrady. Celá 
revízna správa je uvedená v samostatnej prílohe.  
 
 

PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2016 
 
 
Plán aktivít AČE SR na rok 2016 predstavil Ing. Bilanin nasledovne: 

- 27. konferencia „Kaly a odpady 2016“, 17.–18. 3. 2016, Senec, AČE hlavný organizátor a 
odborný garant. 

- Odborný seminár „Nakladanie s vodou v mestách a obciach – kam s tou vodou?“, 16. 6. 
2016, Trenčín, AQUA 2016, v spolupráci s GWP Slovakia, AČE organizačné a odborné 
zabezpečenie. 

- 9. bienálna konferencia „Odpadové vody 2016“, 19.–21. 10. 2016, Štrbské Pleso, AČE 
hlavný organizátor a odborný garant.  

- Prezentácie členov AČE SR na odborných akciách CzWA : „Nové metody a postupy při 
provozování ČOV“, 5.-6. 4. 2016 Moravská Třebová; a ďalšie.  

- Prísľub na ďalší projekt z NCMD – MZ SR, marec – december 2016. 
- Aktualizácia web-stránky a propagačných materiálov. 
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V tomto čase uplynula hodina od začiatku 18. VZ a v súlade so stanovami boli uskutočnené 
hlasovania o vyššie uvedených bodoch. Okrem už vyššie zmienených, bol jednohlasne schválený 
plán aktivít na rok 2016.  
 
 

DISKUSIA  
 
Výbor AČE SR navrhuje schváliť nákup odborného časopisu SOVAK pre individuálnych riadnych a 
korporatívnych členov (91 + 21) na skúšobné obdobie 12, resp. 18 mesiacov, napr. od 1. 7. 2016. 
Prebiehajú rokovania o cene a spôsobe distribúcie so SOVAK. V diskusii o tomto bode informovali 
Prof. Bodík a Ing. Dian. Ing. Samarjay, Ing. Hlavačka a Prof. Hutňan vzniesli otázky smerujúce 
k režimu distribúcie časopisu. Následne bolo navrhnuté, aby VZ prijalo uznesenie, ktorým poveruje 
výbor AČE SR vyjednať cenu so SOVAK-om a zabezpečiť distribúciu časopisu. 
 
18. VZ uvedené poverenie pre výbor AČE SR odsúhlasilo všetkým hlasmi, jeden člen sa zdržal 
hlasovania. 
 
 
Ing. Bilanin a Prof. Bodík informovali, že výbor konštatuje malý záujem členov AČE SR o akcie 
CzWA. Výbor navrhuje hradiť účasť cca 10 členom AČE SR vo veku do 33 rokov na konferencii 
„VODA 2017“  (vložné, strava, ubytovanie). Opätovne bol koordinovaním aktivít v tejto veci 
poverený výbor, s ohľadom na skutočnosť, že v roku 2016 pôjde len o prípravu, keďže konferencia 
sa uskutoční až v roku 2017. 
 
18. VZ uvedené poverenie pre výbor AČE SR odsúhlasilo jednohlasne 
 
 
Prof. Bodík uviedol, že výbor navrhuje jednorázový finančný príspevok na rok 2016 uvedený vo 
finančnom pláne vo výške 1 000,- EUR pre FCHPT STU ako poplatok za služby spojené so sídlom 
AČE SR na fakulte (pošta, kancelárske potreby atď). V predošlom roku bol uvedený poplatok 
využitý na uhradenie dopravných nákladov spojených s exkurziou študentov FCHPT na ČOV, 
predpokladá sa obdobné využitie aj tohto roku. 
 
Ing. Bilanin podrobne uviedol zámer „Fórum AČE SR“ 
 
Ciele : 
- Výmena informácií (rýchla, flexibilná, priebežná, beznákladová, neobmedzená verejnou 
publicitou, bez nutnosti vystupovania pred publikom a pod.);  
- Zapojenie všetkých členov do aktivít AČE SR;  
- Výstup nezáväzný - iba názor niektorých členov AČE SR, kto chce použije, kto nechce nepoužije; 
- Odpovede na otázky - ktoré sa len ťažko hľadajú v literatúre, legislatíve, resp. STN; 
 
Spôsob : 
- Koordinátor Fóra AČE vyberie tému - výbor AČE tému odsúhlasí, koordinátor osloví všetkých 
členov (elektronická forma komunikácie) s výzvou na vyjadrenie do  termínu cca 1 - 2 mesiace. 
- Koordinátor spracuje výstup -  z vyjadrení členov, predloží výstup na odsúhlasenie výboru, výstup 
bude umiestnený v samostatnej záložke Fórum AČE na webe, prípadne publikovanie (Vodní 
hospodářství, Vohohosp. spravodajca, Vodárenské pohľady). 
- Anonymita autorov bude zabezpečená - ide o výstup AČE SR ako celku. 
  
Témy :  
- Čo nie je legislatívne jasné a jednoznačné - nie je riešené v STN, vysvetľuje a vykladá sa 
rôznymi spôsobmi. 
- Prevádzkové skúsenosti – vzájomné zdieľanie v rámci AČE SR. 
- Napríklad - prevádzkovo bezpečné a spoľahlivé vystrojenie ČS na sieti, odlučovače ropných látok 
do uličných vpustí, vystrojenie odľahčovacích komôr, spracovanie priesakových vôd zo skládok 
odpadov, požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z úpravní pitnej vody a pod.   
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- Využitie v praxi - príprava projektovej dokumentácie, vyjadrovacia činnosť, rokovanie s orgánmi 
ŠVS, optimalizácia prevádzky atď. 
 
Vo všeobecnej diskusii boli členovia prítomní na VZ, a formou zápisu aj všetci členovia AČE SR 
vyzvaní k zasielaniu námetov na „Fórum AČE SR“ Ing. Bilaninovi. 
 
V diskusii vystúpil Ing. Plekanec za ASPEK, poďakoval za pozvanie a pozdravil rokovanie 18. VZ, 
informoval o stave v ASPEK-u, ktorý v uplynulých 2 rokoch mal viacero organizačných zmien. Zo 
svojho pohľadu vyzdvihol ako inšpiratívny vysoký podiel činnosti AČE SR spojený s univerzitnou 
úrovňou. 
 
Pretože neboli žiadne ďalšie otázky, ani diskusné príspevky, predseda AČE SR Prof. Bodík 
diskusiu uzavrel. 
 
Prof. Bodík následne poďakoval všetkým prítomným za účasť, aktívne vystúpenia a informoval o 
organizácii následného seminára a uzavrel 18. VZ AČE SR. 
 
Po ukončení 18. VZ nasledoval odborný seminár korporatívnych členov AČE SR PURECO, s.r.o. a 
BDL Consult, s.r.o. Seminár bol otvorený aj pre odbornú verejnosť mimo AČE SR a spolu sa 
zúčastnilo 38 kolegov  (členov aj nečlenov AČE SR).  
 
 
 
Zapísal: Ing. M.Dian      Overil: prof.Drtil 
         prof. Bodík   
 


