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Zápis z 20. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 15.03.2018 v Bratislave, 
začiatok 09:30 

 
Valné zhromaždenie zahájil privítaním prítomných Prof. Ing. Igor Bodík, predseda AČE SR. 
Pripomenul, že sa nachádzame v roku dvadsiateho výročia pôsobenia AČE SR, ako aj 
skutočnosť, že aktuálne VZ je volebným. Privítal hostí prítomných na rokovaní; za 
novovzniknutú Slovenskú asociáciu vodárenských expertov (SAVE) Ing. Munku a za AVS 
Ing. Mahríkovú, súčasne tlmočil pozdravy rokovaniu od partnerskej CzWA. Následne 
vedenie VZ odovzdal Ing. Bilaninovi, podpredsedovi AČE SR. Ten konštatoval, že aktuálny 
počet prítomných členov je pod stanovami určenou polovicou členov s hlasovacím právom, 
takže body programu schvaľované hlasovaním VZ budú riešené v súlade so stanovami až po 
hodine od začiatku VZ. 
Prítomní: 64; podľa prezenčnej listiny v archíve AČE SR 
Ospravedlnení: 4 
Seminára sa zúčastnilo: 42 účastníkov 
 
VZ sa stalo uznášania schopným v zmysle Stanov AČE SR – 1 hod. po zahájení. Hlasovania 
sú v zápise uvedené v zmysle programu, aj keď boli vykonané v zmysle stanov až po viac 
ako hodine od zahájenia. 
 
 

1. Schválenie programu 20. VZ AČE SR 
 
VZ prebiehalo v zmysle nasledovného programu: 

1. Schválenie programu 
2. Informácia o  aktivitách AČE SR v roku 2017 
3. Informácia o členskej základni AČE SR, potvrdenie nových členov  
4. Správa o hospodárení AČE SR, finančný plán a členské na rok 2018 
5. Správa revíznej komisie AČE SR   
6. Plán aktivít na rok 2018 
7. Voľba skrutátorov 
8. Voľby nového výboru a revíznej komisie AČE SR na roky 2018 - 2020 
9. Diskusia a rôzne 
 
Mimo programu VZ je následovný program: 
10. 12:30 – 13:30 Obed 
11. 13:30–14:30 Odborný seminár korporatívneho člena AČE SR DONAUCHEM, s.r.o. 

Zmesné anorganické koagulanty a ich výhody pre konečného spotrebiteľa 
 
VZ v určenom čase program schválilo jednohlasne 
 
 
2. Aktivity AČE SR v roku 2017 
 
Ing. Bilanin prezentoval uskutočnenie nasledovných akcií: 
 
12. bienálna medzinárodná konferencia „VODA 2017“, 20. - 22. 9. 2017, Poděbrady ČR, 
AČE SR aktívna podpora, úhrada účasti 10 mladým slovenským autorom.  
 
10. bienálna konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, 16. – 18. 10. 2017, 
Podbanské, AČE SR spoluorganizátor a odborná podpora. 
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Aktualizácia web stránky a propagačných materiálov.  
 
AČE SR udelila cenu za najlepšiu diplomovú prácu v odbore za rok 2017 : 
Ing. M. Vrábeľ : „Modelovanie rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou“, študijný 
program Environmentálna chémia a technológia, FCHPT STU Bratislava. 
* SvF STU Bratislava a TU Zvolen nezaslali návrh DP na ocenenie. 
 
Odborné skupiny v roku 2017 : aktívna iba jedna OS „Monitoring a možnosti odstraňovania 
organických mikropolutantov z vôd“, zastrešuje projekt MZ SR o monitoringu drog v 
odpadových vodách SR. Nezískal sa projekt z MZ SR preto nižšia aktivita OS v roku 2017. 
Získal sa zahraničný projekt WATCH (500 EUR).  
 
Štatút, odborné zameranie, možnosti zapojenia nových členov, výstupy práce odborných 
skupín – www.acesr.sk  
 
Výbor AČE SR vyslovuje vďaku organizátorom všetkých odborných akcií v roku 2017 za ich 
čas a úsilie venované príprave a realizácii jednotlivých akcií. 
 
Informácia o expertných prácach AČE SR v roku 2017 : 
Celková hodnota 18 380,- EUR; z toho príjem pre AČE 11 %  
Porovnanie s minulými rokmi: 
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   2015 : 27 170,- EUR 
2008 : 432 236,- Sk  2012 : 6 675,- EUR   2016 : 23 550,- EUR 
 
Konkrétne expertné práce v roku 2017: 
Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV, pre Mondi SCP Ružomberok  (Kollárová).  
Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre WATCH – projekt z EÚ NIVA Nórsko (Bodík).  
Optimalizácia nábehu ČOV Bratislava, pre ARKO Technology, a.s. Brno (Drtil) . 
ČOV Ružomberok – odborné práce, pre EKOS a pre MONDI SCP (Derco). 
Posúdenie kontajnerovej ČOV, pre Terciál, s.r.o. Trenčín (Drtil). 
 
Výbor konštatuje stabilné, ale pomerne nízke aktivity v oblasti expertných prác od roku 2010. 
 
VZ vzalo na vedomie realizované aktivity AČE SR.  
 
 
3. Informácia o členskej základni AČE SR, potvrdenie nových členov: 
 
Ing. Dian predložil v zmysle Stanov AČE SR Valnému zhromaždeniu návrh výboru AČE SR 
na potvrdenie nasledujúcich nových členov AČE schválených na zasadnutí výboru 
a informoval, že žiadosti o členstvo (respektíve zmenu členstva) boli doručené so stanovami 
požadovanými náležitosťami:  
 
Noví individuálni členovia:  
Ing. Martina Švorcová  individuálny riadny člen 
Ing. Ronald Zakhar   individuálny riadny člen 
Ing. Anna Grenčíková  individuálny člen-študent 
Ing. Petra Szabová   individuálny člen-študent 
Ing. Nikolas Gróf   individuálny člen-študent 
Ing. Martin Vrábeľ   individuálny člen-študent 
obnovenie členstva 
Ing. Ivana Jonatová   individuálny riadny člen  
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VZ v určenom čase schválilo nových individuálnych členov jednohlasne 
 
Zmena členstva :  
Ing. Katarína Krupová  z člen-študent na individuálny riadny člen 
Ing. Lenka Molnárová   z člen-študent na individuálny riadny člen 
Ing. Juan José Chávez Fuentes z člen-študent na individuálny riadny člen 
VZ v určenom čase schválilo zmeny na individuálnych riadnych členov jednohlasne 
 
Ukončenie členstva :  
Pre VZ bolo pripomenuté, že v zmysle stanov sa žiadosti o ukončenie členstva neschvaľujú, 
iba prijímajú na vedomie. 
Ing. Milota Fáberová  individuálny člen-študent – na vlastnú žiadosť 
Ing. Lukáš Hrdlička  individuálny člen-študent – úmrtie 
RNDr. Vojtech Karel  individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 
RNDr. Jaromír Plch  individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 
ČOVDESIGN s.r.o.  korporatívny člen - na vlastnú žiadosť  
VZ vzalo na vedomie ukončenie členstva vyššie menovaných.  
 
Členská základňa (po schválení predložených zmien):  
individuálni členovia : 126 
v tom 1 čestný člen, 106 riadnych, 6 pridružených a 13 študentov 
korporatívni členovia : 21   
spolu : 147 (počet hlasov 134 bez členov-študentov) 
 
Výbor AČE SR vyzýva individuálnych pridružených členov splňajúcich podmienky riadneho 
členstva, aby požiadali o zmenu členstva.  
 
So zápisom z 20. VZ budú doručené nové cerifikáty o členstve  v AČE SR 
 
Výbor navrhuje na rok 2018 aj so zohľadnením ekonomickej situácie AČE SR ponechať 
členské bez zmeny oproti roku 2017 v nasledujúcej výške:  
 individuálny člen -     30 Euro  
 študentský člen -     5 Euro  
 korporatívny člen -     350 Euro  
 čestný člen -      0 Euro  
 individ. člen poberajúci starobný dôchodok  0 Euro  
 
VZ v určenom čase jednohlasne schválilo výšku členského. 
 
 
 
 
4. Správa o hospodárení AČE SR 
Predstavil ju hospodár AČE SR Ing. Németh, ktorý informoval VZ o hlavných príjmových 
a výdavkových položkách za obdobie 01.01.2017 až 31.12.2017 (viď tabuľka). Správa 
o hospodárení je súčasťou zápisu z 20. VZ.  
 
Súhrnne boli presné stavy na účtoch : 
1.1.2017 :  49 068,62 EUR + 4 282,50 CZK ~ 49 227 EUR 
1.1.2018 : 44 191,73 EUR + 34,50 CZK ~ 44 193 EUR   
 
2017 :   celkový príjem:  27 221,99 EUR;  
  celkový výdaj:  32 098,88 EUR  
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Stav k začiatku roku 2018 :   cca 44 193 EUR 
Stav  k 1. 1. 2018 podľa finančného plánu z 19. VZ mal byť cca 43 930 Euro 
 
Ing. Németh vybrané hlavné položky účtov za obdobie roku 2017 okomentoval, výslovne sa 
zmienil o disciplíne v platení členského, ktoré často meškalo. 

 
Príjem Výdaj 

 Členské príspevky 8 720,00 
 

 Odpadové vody 2016 44,50 
 

 19. VZ Mojmírovce + seminár korporatívneho člena 
 

1 777,93 

 Odborné a konzultačné služby - sumár za rok 2017 18 380,00 7 859,24 

 - sociálne a zdravotné odvody, dane ZoD 
 - poštovné, web doména, PO BOX, kolky  
 - účtovníctvo, mzdy, dane  
 - dohody mzdy (Gablíková, Onderová, Zaťková) 
 - bankové poplatky / balíky 
 - exkurzia  
  - T-mobile 
 - služobné cesty 
 - členské EWA 
 - konferencia Poděbrady ČR 
 - stretnutie výborov AČE + CzWA 
 - ceny, dary (diplom. práce) 
 - tonery, spotrebný materiál  

77,49  

2 949,01 
131,09 

4 268,30 
1 581,94 

175,18 
720,00 
589,11 

4 354,44 
1 117,00 
3 821,35 

817,70 
389,82 
490,72 

 Časopis Vodní hospodářství 
 

0,00 

 Časopis SOVAK 
 

1 056,05 

 Spolu 27 221,99 32 098,88 

 
VZ v určenom čase jednohlasne odsúhlasilo správu o hospodárení AČE SR za rok 
2017.  
 
Výbor predložil VZ návrh finančného plánu na rok 2018, ktorý uviedol Ing. Németh. S 
ohľadom na 20. Výročie AČE SR, organizovanie nosnej konferencie Odpadové vody, platby 
za časopisy v dvojročnom cykle a podobne bude mať vyššie výdavky aj očakávané príjmy. 
Výslovne bolo uvedené, že definitívny návrh finančného plánu na rok 2018 bude určený až 
po diskusii VZ, podľa prípadne upravených aktivít pre rok 2018. 
 

 Príjem Výdaj 

 Členské príspevky 10 000 0 

 20. VZ hotel Bratislava  0 1 500 

 Expertné práce 2018 1 000 0 

 Odborný seminár Optimalizácia procesov na ČOV 1 500 1 000 

 Seminár AQUA 2018 0 500 

 Odpadové vody 2018 110 000 90 000 

 20. rokov založenia AČE SR - loď 0 5 000 
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 Banka, telefón, pošta, kanc. potreby, občer., dary, dane, www 0 5 000 

 Výbor (služob.cesty + akcie) + účtovníctvo + administratíva 0 5 000 

 Časopis Vodní hospodářství (časopis, redakčná rada) 2018-
2019 

0 7 500 

 Časopis SOVAK 0 3 500 

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

 EWA členské 2018 + aktivity 0 2 500 

 Nákupy (knihy, dary, ...) + ostatné výdaje  0 500 

 Odborné skupiny réžia 0 500 

  SPOLU 122 500 123 500 

 
 
stav účtov AČE SR bol 01. 01. 2018 : 44 193 Euro 
očakávaný stav účtov AČE SR je k 01.01. 2019 : cca. 43 200 Euro 
 
VZ v určenom čase jednohlasne odsúhlasilo finančný plán AČE SR na rok 2018 
vrátane úpravy (navýšenia) položky na oslavy 20. Výročia AČE SR na 5000.- € ako 
vyplynulo z diskusie.  
(v zápise je uvedená už výsledná podoba finančného plánu) 
 
 
5. Správa revíznej komisie AČE SR – príloha zápisu z 20. VZ  
Ing. Bilanin poďakoval za prezentáciu hospodárenia AČE SR a požiadal predsedu revíznej 
komisie AČE SR, Prof. Ing. Hutňana o jeho správu. Revízna komisia kontrolovala 
hospodárenie AČE SR a činnosť výboru AČE SR korešpodenčne. K dispozícii mala správy 
výborov a účtovníctvo AČE SR. V účtovníctve konštatovala súlad s všeobecnými predpismi, 
a nenašla žiadne nedostatky. Oznámil že z členskej základne neprišli na RK žiadne podnety 
od členov a potvrdil, že RK nenašla žiadne pochybenia v činnosti výboru a hospodárení AČE 
SR a osvedčuje činnosť výboru a hospodárenie AČE SR za rok 2017. 
Súčasne Prof. Ing. Hutňan odovzdal podpísanú správu revíznej komisie.  
 
VZ vzalo na vedomie správu revíznej komisie AČE SR. 
 
 
6. Plán aktivít AČE SR na rok 2018 
 
Výbor AČE SR predložil VZ nasledovný návrh plánu aktivít na rok 2018, ktorý predniesol 
Prof. Ing. Bodík: 
 
Odborný seminár „Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV“, 15. 5. 
2017,  Piešťany, organizátor AČE SR v spolupráci s firmou Hach, AČE SR odborná a 
organizačná podpora. 
 
Konferencia „Kaly a odpady 2018“, 20. – 21. 6. 2018, Brno ČR, organizátor CzWA, AČE SR 
odborná a organizačná podpora. 
 
Odborný seminár „20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku“, súčasť sprievodného 
programu AQUA 2018, 13. 6. 2018, Trenčín, AČE SR hlavný organizátor.  
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Slávnostné Valné zhromaždenie pri príležitosti 20. výročia založenia AČE SR – plavba 
Bratislava – Hainburg – Bratislava, pozvaní členovia AČE SR a hostia, 13. 9. 2018, AČE SR 
hlavný organizátor.  
Členovia sú vyzývaní k včasnej registrácii na podujatie, ktorá je nutná z organizačných 
dôvodov. 
 
10. bienálna konferencia „Odpadové vody 2018“, 17. – 19. 10. 2018, Hotel Patria, Štrbské 
Pleso, AČE SR hlavný organizátor.  
 
Prezentácie členov AČE SR na odborných akciách CzWA : „Nové metody a postupy při 
provozování ČOV“, 10. - 11. 4. 2018 Moravská Třebová, a ďalšie.  
 
Prísľub na ďalší projekt z NCMD – MZ SR na tri roky 2018 - 2020. 
 
Aktualizácia web-stránky a propagačných materiálov. 
 
VZ v určenom čase jednohlasne schválilo Plán aktivít na rok 2018. 

 
 
7. Voľba skrutátorov 

 
Ing. Bilanin oznámil, že z prítomných členov, ktorí nie sú kandidátmi do volených funkcií sú 
ako skrutátori navrhnutí Ing. Rajczyková a Ing. Thalmeinerová, VZ ich potvrdilo aklamáciou. 
 

8. Voľby nového výboru a revíznej komisie AČE SR na roky 2018 – 2020 
 
Predseda AČE SR Prof. Ing. Bodík informoval, že doterajšiemu výboru a revíznej komisii 
končí funkčné obdobie a v súlade so stanovami sú volení noví funkcionári. Informoval 
o kandidátoch, ktorí boli uvedení na kandidátnych listinách a stručne ich predstavil. Išlo 
o nasledujúce osoby (v abecednom poradí): 
 
Revízna komisia 
Ing. Peter Ďuroška    Poprad  PPR 
Ing. Katarína Gablíková, PhD.  Bratislava  ŠVV 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.  Bratislava  ŠVV 
Ing. Tomáš Ježovič    Leopoldov  PPR 
RNDr. Jozef Letko    Trenčín  PPR 
Ing. Viktor Molnár     Šaľa   PPR 
 
Výbor 
Ing. Peter Belica, PhD.   Bratislava  ŠVV 
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.   Bratislava  ŠVV 
Ing. Miloš Dian    Nitra   PPR 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.   Bratislava  ŠVV 
Ing. Juan José Cháves Fuentes, PhD. Bratislava  PPR 
Ing. Zuzana Imreová, PhD.   Piešťany  PPR 
Ing. Karol Kratochvíl, PhD.   Bytča   PPR 
Ing. Vladimír Leckéši    Nitra   PPR 
Ing. Zuzana Matulová, PhD.   Bratislava   PPR 
Ing. Peter Németh, PhD.   Šaľa   PPR 
Ing. Ladislav Pénzes    Dubnica n.Váhom PPR 
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.   Bratislava  ŠVV 
Ing. Peter Ševčík, PhD.   Leopoldov   PPR 
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Požiadal prítomných členov aby oznámili, či existujú aj iné návrhy na funkcionárov AČE SR, 
nikto z prítomných takúto skutočnosť neoznámil. 
 
Odovzdal vedenie VZ Ing. Bilaninovi, ktorý, keďže uplynula hodina od začiatku VZ v súlade 
so stanovami viedol hlasovanie k bodom programu 1, 3 a 4 (program, členovia, členské 
a hospodárenie za rok 2017). K finančnému plánu a plánu aktivít na rok 2018 sa bude 
hlasovať až po diskusii. 
 
V tomto mieste Ing. Bilanin vyzval prítomných členov na vykonanie voľby. 
 
Po voľbe spojenej s prestávkou na občerstvenie oznámila Ing. Rajczyková výsledky:  

 Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov vrátane korešpodenčných bol 64. 

 Do revíznej komisie AČE SR boli zvolení Ing. Ďuroška, Ing. Gabliková a Prof. Ing. 
Hutňan. 

 Do výboru AČE SR boli zvolení Ing. Belica, Prof. Ing. Bodík, Ing. Dian, Prof. Ing. Drtil, 
Ing. Imreová, Ing. Matulová a Ing. Németh. 

Zvolený výbor a revízna komisia sa v najbližších dňoch stretnú a zvolia si spomedzi seba 
funcie v zmysle organizačného poriadku.  
Ing. Bilanin poďakoval skrutátorom a otvoril nasledujúci bod programu  
 

9. Diskusia, rôzne 
 
Ing. Bilanin uviedol námety do diskusie pochádzajúce z výboru.  
 
Výbor konštatuje minimálny záujem o aktivitu Fórum AČE a navrhuje nepokračovať v tejto 
aktivite. Protinávrh ani diskusia členov k tomuto bodu nebola.    
 
Výbor navrhuje jednorázový finančný príspevok na rok 2018 vo výške 1 000,- EUR pre 
FCHPT STU ako poplatok za služby spojené so sídlom AČE SR na fakulte (pošta, 
kancelárske potreby atď), uvedená položka je zahrnutá vo finančnom pláne. K návrhu neboli 
žiadne pripomienky. 
 
Výbor navrhuje podpísať dohodu o spolupráci medzi AČE SR a SAVE (Slovenskou 
asociáciou vodárenských expertov). Táto bude mať ustanovujúce rokovanie v týždni 19-
23.03.2018, následne bude pripravovaný podpis rámcovej zmluvy (memoranda) v obdobnej 
forme jako s ASPEK-om, AVS atď.  
 
Prof. Bodík uviedol návrh loga pri príležitosti 20. výročia založenia AČE SR s tým, že je 
súčasne navrhovaná změna loga AČE SR všeobecne. 
 
Ing. Dian spresnil komentár k zabezpečovaným časopisom (Sovak) v tom zmysle, že pred 
dvomi rokmi, keď bola na VZ potvrdená požiadavka na jeho zabezpečenie, bolo dohodnuté, 
že v roku 2018 si potvrdíme pokračovanie jeho objednávania. 
 
Doc. Námer sa jednoznačne postavil za pokračovanie v objednávaní Sovak-u. K logu 
navrhol hlasovanie členov. Sám sa postavil za ponechanie pôvodného loga s tým, že zmenu 
loga subjektu, ktorý s ním funguje 20 rokov je vždy potrebné dôkladne zvážiť a vykonáva sa 
len v skutočne odôvodnených situáciách. 
 
Ing. Frank sa pripojil k návrhu ponechania pôvodného loga. 
 
Prof. Drtil pripomenul, že ide o dve roviny, používanie loga v roku 20. výročia a používanie 
loga v budúcnosti, prípadne súbežné použitie oboch v tomto roku. 
 
Ing. Németh potvrdil, že k logu určite bude hlasovanie. 
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Doc. Hyánek sa postavil za doterajšie logo s tým, že ohodnotil jeho symboliku. 
 
Ing. Neupauer takisto považuje pôvodné logo za vhodnejšie. 
 
Prof. Hutňan pripomenul, že po technickej stránke pokiaľ ostane pôvodné logo, je nutné 
spracovať jeho logotyp, optimalizovať jeho elektronický formát pre súčasné podmienky 
použitia v grafickom spracovaní 
 
Ing. Rajczyková zdôraznila, že úspešná firma nepotrebuje zmenu loga a preto nevidí dôvod 
na jeho zmenu pre AČE SR. 
 
Ing. Bilanin dal hlasovať o dvoch otázkach: 

- Či používať osobitné logo v predstavenom formáte v roku 2018 pri príležitosti 
20.výročia AČE SR 

Za: 33 hlasov   Zdržal: 2 hlasy Proti: 0 hlasov 
Pre rok 2018 bolo schválené používanie špeciálneho „výročného“ loga. 
 

- Či pokračovať v príprave návrhu iného, ako súčasného loga a jeho predložením 
členom na schválenie, respektíve potvrdenie doterajšieho loga.  

Za: 20 hlasov  zdržal: 4 hlasy  proti:11 hlasov 
Výbor zabezpečí predloženie technicky kvalitného alternatívneho loga členskej 
základni a na základe hlasovania členov bude logo zmenené, alebo ponechané 
doterajšie. V prípade ponechania pôvodného loga, výbor zabezpečí aktualizáciu jeho 
formátu (logotypu). 
 
Prof. Bodík podrobne okomentoval predložený návrh plánu práce na rok 2018. 
 
Ing. Neupauer predniesol návrh, že má k dispozícii všetky kompletné ročníky časopisu Vodní 
hospodářství a je ochotný ich poskytnúť pre účely knižnice. 
 
Prof. Bodík návrh privítal s tým, že knižnica AČE je v skutočnosti skôr archívom a uvedený 
rozsah časopisov by bol pre jej podmienky priveľký, ale vstúpi do rokovania s odbornou 
knižnicou na FCHPT STU, či môže uvedený dar prijať. 
 
Ing. Dian pripomenul, že pri danom riešení by v budúcnosti mala byť zabezpečená 
prístupnosť časopisu členom AČE SR, prinajmenej v úrovni všeobecnej prístupnosti 
knižnice.  
 
Doc. Námer sa pýtal, či rozpočet na mimoriadne VZ na lodi nie je nízky. 
 
Prof. Bodík potvrdil, že rozpočet je navrhnutý ako úsporný. Na základe širšej diskusie bolo 
navrhnuté zvýšiť ho na 5000 € (z pôvodných 3500 €).  
 
Ing. Fuentes sa informoval, nakoľko má AČE záujem o širšie marketingové zviditeľnenie, 
respektíve nakoľko máme záujem o rozširovanie členskej základne. 
 
K tomu uviedol Prof. Bodík, že požiadavky na členov sú definované stanovami a rozširovanie 
členskej základne musí byť o členov zodpovedajúcich uvedeným kritériám. 
 
Prof. Hutňan informoval ku konferencii Odpadové vody 2018, že predbežne je uvádzané 
základné vložné vo výške 240 €, definitívne bude v 2.cirkulári, určite však nebude vyššie, 
skôr sa dá očakávať jeho mierne zníženie. 
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Ing. Dian navrhol vytvoriť stručný informačný leták o AČE SR, aj so zvýraznením 20.výročia, 
ktorý bude k dispozícii na všetkých akciách poriadaných v tomto roku. 
Ing. Belica stručne informoval o situácii k vzniku SAVE, kde po ukončení činnosti spoločnej 
československej organizácie je zakladaná samostatná slovenská. 
Ing. Frank vo všeobecnosti vyzval k riešeniu a posilneniu vážnosti a vplyvu AČE SR. 
 
Pretože neboli žiadne ďalšie príspevky do diskusie, Ing. Bilanin organizoval hlasovanie 
k potrebným častiam programu. V zápise je uvedené v daných miestach 
   
Na záver Prof. Bodík osobitne poďakoval Ing. Bilaninovi za jeho prácu vo výbore AČE SR, 
poďakoval členom za spoluprácu, zaželal členom AČE SR úspešný rok 2018 a ukončil 
rokovanie VZ. 
 
Po ukončení VZ a obednej prestávke sa konala prezentácia korporatívneho člena 
DONAUCHEM, s.r.o. s názvom „Zmesné anorganické koagulanty a ich výhody pre 
konečného spotrebiteľa“.  
 
 
zapísal: Ing. Dian, sekretár AČE SR     overil: prof. Drtil 
v Nitre, 13.04.2018       v Bratislave 16.4.2018 
 
 


