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ZÁPIS ZO ZASADNUTIA VÝBORU AČE SR  

 
 

Termín: 05.4.2018, 15,00 hod. na Oddelení envir. inžinierstva FChPT STU Bratislava, Radlinského 9 

 

 

Prítomní: P. Belica, I.Bodík, M.Dian, M. Drtil, Z. Imreová, Z.Matulová, P.Németh 
 

1. Zasadnutie výboru AČE SR otvoril a viedol I.Bodík. 

2. Hodnotenie VZ 2017 

Prítomní konštatovali bezproblémový priebeh prípravy aj samotného rokovania VZ 2017, resp. volieb 

nového výboru. Je potrebné finalizovať zápis z VZ 2017, ktorý pripravuje M.Dian, Taktiež aj pripraviť 

a vytlačiť certifikáty o členstve, ktoré sa spolu zo zápisom z VZ budú distribuovať členom AČE spolu 

z ďalšími materiálmi do konca mesiaca apríl 2018.    T: 15.4.2018 Z. M.Dian 

 

3. Voľby funkcionárov výboru a revíznej komisie AČE SR 

 Funkcionári AČE SR na obdobie 2018 – 2020 boli zvolení nasledovne: 

 prof.Ing.Igor Bodík, PhD. – predseda 

 Ing. Zuzana Matulová, PhD. – podpredseda a zástupca pre zahraničnú spoluprácu 

 Ing. Miloš Dian – sekretár 

 Ing. Peter Németh, PhD. – hospodár 

prof. Ing.Miloslav Drtil, PhD. – člen výboru 

 Ing. Peter Belica, PhD. – člen výboru 

 Ing. Zuzana Imreová, PhD. – člen výboru 

 

 prof.Ing.Miroslav Hutňan, PhD. – predseda revíznej komisie 

 Ing. Katarína Gábliková, PhD. – člen revíznej komisie 

 Ing. Peter Ďuroška – člen revíznej komisie 

 

 Novozvolený predseda overí v Tatrabanke, či je potrebné znovu evidovať podpisové vzory pre nakladanie 

s bankovým účtom pre predsedu, sekretára a hospodára. 
 

 Administratívny chod AČE SR v ďalšom volebnom období bude tak ako doteraz zabezpečovať 

M.Onderová (marta.onderova@stuba.sk) resp. S.Zaťková (silvia.zatkova@stuba.sk). Aktualizáciu www, 

propagačných materiálov, databázu, kontakty s členskou základňou a ďalšiu výpomoc výboru zabezpečí 

K.Gablíková (katarina.galbova@gmail.com).  
 

 Člen výboru M.Drtil v spolupráci s K.Gáblikovou aktualizuje informačné texty na www.acesr.sk (zápis 

z VZ 2017, zápisy z výborov, informácie o akciách a pod.). 
 

4. Príprava aktivít na ďalšie obdobie 

 I.Bodík informoval o pripravovanom seminári „Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok ČOV“, 

ktorý sa uskutoční 15. mája 2018 v Piešťanoch. Pozvánky/prihlášky už boli distribuované, prihlasujú sa už 

prví účastníci.  

 

 I.Bodík informoval o príprave semináru „20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku“, ktorý 

organizuje AČE SR 13. júna 2018 v rámci výstavy AQUA 2018. Program semináru je pripravený, pozvánky 

sa budú distribuovať v priebehu budúceho týždňa.    T: koniec apríla 2018  Z: 

Bodík 
 

 I.Bodík informoval o príprave akcie „Slávnostné valné zhromaždenie AČE“, ktoré sa uskutoční 13.9.2018 

na lodi Martin, pri príležitosti 20 rokov založenia AČE SR. Loď je rezervovaná s kapacitou 160 miest, je 

dohodnutá hudba – kvarteto, moderovať sa podujali I.Bodík a Z.Matulová. Je potrebné ešte pripraviť 

a zabezpečiť pozvánky na podujatie, program, menu, zoznam ocenených a ceny pre ocenených. Najneskôr do 

15.júna 2018 musia byť distribuované pozvánky a všetko organizačne pripravené.    

      T: koniec mája 2018  Z: Bodík, Dian, Matulová, Imreová 

http://www.acesr.sk/
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 I.Bodík informoval o príprave konferencie Odpadové vody 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.-

19.10.2018 v hoteli Patria na Štrbskom plese. V súčasnosti sa distribuujú prvé cirkuláre s výzvou na abstrakty. 

       Z: Hutňan, Bilanin         T: priebežne do október 2018 
 

5. Logo AČE 

V zmysle záverov prijatých na VZ 2017 výbor schválil nasledovný postup pri zmene loga AČE SR: 

 Pre akcie spojené s 20. výročím založenia AČE budú tlačivá, dokumenty a pod. počas roku 2018 

využívať nové „20tkové logo AČE SR“.  

 Pre ďalšie roky navrhujeme realizovať hlasovanie, kde výbor dá pripraviť dva nové návrhy, plus 

staré logo. Následne členská základňa rozhodne hlasovaním, či sa prikloní na stranu starého loga, 

ale jedného z dvoch nových.   

        Z: Bodík, Matulová T: jún 2018  
 

6. Rôzne 

Po prvých rokovaniach so Slovenskou asociáciou vodárenských expertov (SAVE) bolo dohodnuté, že obe 

asociácie pripravia návrh spoločnej dohody o vzájomnej spolupráci, ktorá bude následne schválená 

Výborom AČE SR a potom aj najbližším VZ AČE SR. 

         Z. Bodík T: jún 2018 

 

 

09.4.2018        Prof. Ing. Igor Bodík, PhD.   

          Predseda AČE SR 

Zápis overil člen výboru AČE SR prof. Drtil  

 

 

 

 


