
 

20 rokov AČE SR 

Oslavy narodenín bývajú vždy príležitosťou obzrieť sa do minulosti, zavolať si pár blízkych a pospomínať 

s nimi na časy minulé. A taká bola aj oslava pri príležitosti 20 výročia založenia Asociácie čistiarenských 

expertov Slovenskej republiky (AČE SR). Mladý človek v dvadsiatke skôr ešte balancuje ako bilancuje, ale 

pri organizáciách ako je AČE SR, to už je čas na oslavy. Neoslavovali sme ani desiatku ani pätnástku, tak 

sme si povedali, že nech tá dvacka už stojí zato... 

No a keďže (skoro) všetky vyčistené odpadové vody na Slovensku nakoniec dotečú do Dunaja, tak sme sa 

rozhodli, že plavba po najväčšom slovenskom recipiente (takto asi ešte nikto Dunaj nenazval), by mohla 

byť štýlová.  Loď Martin v slávnostnom šate, členovia AČE v dobrej nálade a slnečné počasie ideálne na 

plavbu boli výborným predpokladom pre úspešnú oslavu.  

Takmer 70 ľudí na palube sprevádzaných sláčikovým Laugaricio kvartetom vyplávalo na štvorhodinovú 

plavbu „hore-dole“ Dunajom. Hneď na začiatku plavby sme si (ako na každej oslave) splnili povinnosť 

a pospomínali na naše začiatky, ako sa pár nadšencov v roku 1998 stretlo a po vzore AČE ČR založilo 

slovenskú AČE. Nostalgicky, ale s hrdosťou na to pospomínal prvý predseda AČE SR prof. Miloslav Drtil, 

zhodnotil (vodnú) stopu, ktorú AČE zanechala za sebou v slovenských odpadových vodách. Pospomínali 

sme spolu na prvé konferencie pod hlavičkou AČE, semináre na AQUA v Trenčíne, na časy tvorby novej 

vodnej legislatívy, pri ktorej členovia AČE aktívne participovali, na exkurzie, a na mnohé iné aktivity.  

K oslavám patria aj dary a preto súčasný predseda AČE SR prof. Igor Bodík odovzdal vkusné umelecké 

pamiatky členom asociácie, ktorí stáli pri jej zrode, pomáhali ju rozbiehať a pričinili sa o jej dobré meno. 

Náš najstarší a čestný člen doc. Ľubomír Hyánek si tiež krátko zaspomínal na staré časy čistiarenstva 

a poprial nám „mladým“ dostatok chuti a energie do ďalších rokov.  

Ako býva zvykom na takých oslavách, prišla aj rodina z Čiech  - o päť rokov staršia sestra, ktorá si po 

sobáši zmenila meno na Asociace pro vodu České republiky (CzWA). Bola našim vzorom, pomáhala nám 

pri prvých krokoch. Hlavne jej krstní otcovia prof. Jiří Wanner Ing. Oldřich Šamal, ale aj mnoho českých 

kolegov bolo aktívnych pri kreovaní AČE SR a dodnes je naša vzájomná spolupráca doslova rodinná. 

Súčasný predseda CzWA doc. Stránsky poprial sesterskej asociácii ďalšie úspešné roky činnosti. 

Oficiálna časť plavby sa skončila niekde pod Devínom, no a potom sa už iba jedlo, pilo, diskutovalo 

a užívali sme si príjemnú plavbu a počúvali pekné skladby kvarteta (boli štyria...). Mnohí z nás absolvovali 

plavbu po Dunaji až do Hainburgu prvý krát a bolo čo obdivovať, a aj plavba popod bratislavské mosty 

mala svoje čaro. (Vraj) veľmi vydarená akcia sa skončila úspešným pristávacím manévrom 

v bratislavskom prístave so želaním ďalších úspešných rokov činnosti AČE SR.  
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