
Zasadnutie výboru AČE SR – dňa 06.02.2020 – 14,00 hod. na OEI FCHPT STU 

Zúčastnení: Bodík, Dian, Hutňan, Drtil, Imreová, Matulová, Ševčík 

Ospravedlnení: Németh 

1. Zhodnotenie aktivít v roku 2019 

• VZ 2019 – originál zápisnice je v archíve 

• EWA Workshop Design of Modern WWTP (25-26 April 2019, Praha ČOV, nakoniec boli iba 

Aquatec) + zasadnutie Executive Directors 25. april 2019 – nakoniec bez nás, išiel Aquatec 

• Cena AČE SR za najlepšiu diplomovku 2019 – Ing. Pavel Kúdela (optimalizácia priemyselnej ČOV)  

• Exkurzia ÚČOV Praha (29 účastníkov) – mala slušnú účasť, ohlasy veľmi pozitívne 

• Dohoda o spolupráci AČE SR a SAVE (vodárenskí experti) – zmluva bola podpísaná a je funkčná. 

Predseda AČE bol u nich na vodárenskej konferencii. Posielajú pozvánky a newslettre. 

• Mladí vodári na konferencii VODA Poděbrady (10 PhD študentov – FCHPT a SvF STU) – 10 PhD 

študentov bolo, mali postery. Peňazí na takéto veci je dosť. Ubytovanie vyšlo cca 40 EUR na dve 

osoby, vložné sa hradilo faktúrou, mala by byť v účtovníctve. Nebol veľký záujem, okrem školy sa 

prihlásil iba Pumpservis, aj poslali príspevok ale nezúčastnili sa pre chorobu. 

• Spoluorganizácia Rekonštrukcie SSČOV VÚVH – štandardná akcia, bolo 250 ludí. 

 

2. Plán na rok 2020 

• 22. VZ  2020 18.3.2020 hotel Senec 14,00 hod., + seminár Airconsulting (Baják potvrdil) (z.: Bodík, 

Matulová, Ševčík, Dian, Hutňan) – bude to v miestnostiach S1 a Moon, bude to trochu stiesnené, 

aj tak bude asi len do 50 účastníkov.  

• Hutňan, software na elektronické prihlasovanie na konferencie, tento rok sa to asi nestihne 

zaviesť. SW bude aj generovať faktúry aj zborník. Cena 4,5 – 6 tis. EUR, robí to Markoš ml.  

• 29. konferencia Kaly a odpady 19.-20.03.2020 hotel Senec (Hutňan, Bodík) – 17,99 EUR za obed, 

dá sa doobjednať. Ubytovanie si objednáva každý sám. Program sa utriasol, II. Cirkulár už odišiel 

aj do časopisu Vodní hospodářstvi. Třetí ruka.cz nám zverejnila cirkulár na ich webke. Zborník 

bude na USB elektronický. Už sú objednané USB s potlačou, aj tašky aj perá, objednajú aj 

hlavičkový papier. Starý banner sa stratil, treba dať urobiť jeden roll-up banner a jednu plachtu na 

zavesenie (na šírku kufra).- treba dať do plánu výdavkov. Neobmedzený vstup do AquaThermal 

v cene ubytka. 

• Cena AČE diplomové práce (Bodík) – minulý rok SvF sa neozvala. Tento rok takisto, dávalo sa 75 

EUR v tesco poukážkach kvôli požiadavke účtovníčok, teraz môžeme dať v hotovosti. Cena AČE 

pre ŠVOČ tiež v hotovosti. Na webstránke nie je aktuálna diplomovka - abstrakt. Spojiť sa 

s Juríkom na SPU v NR, nech navrhnú za nich diplomovku. 

• AQUA Trenčín (09.-11.6.2020 spoluorganizátor AČE SR) – treba tému na seminár! Zápach, 

mikroplasty, pesticídy..??? (Matulová, Imreová) – skúsime dať dokopy zápach – ČOVspol, 

Olfaktometria z ČR, Dr. F. Hesek, Nóri, najneskôr v marci, seminár bude 10.6.2020 

• OV 2020  (14.-16.10. 2020, AČE hlavný organizátor)  (Hutňan orgV, Bilanin predseda PV ?? ako 

podpredseda AČE. Pokračuje v trende) – miesto opäť v Patrii. P. Chalupková išla do dôchodku, 

takže termín treba istiť. Prvý cirkulár na OV začne M. Hutňan pripravovať hneď po skončení KaO 

2020.  Termín do zborníka dáme do....  Pripraviť tlačené bulletiny s kratučkými abstraktami 

s prezentáciou firiem. Dian namieta, chce bez abstraktov. Rozsah bulletinov ešte doriešime. Ešte 

darčeky pre prezentujúcich – knižky o Tatrách, kravaty&šatky, slivovicu, poukaz do wellness? 

M.Drtil zistí tie knihy. 



• Odsúhlasili sme si Individuálny prístup k úľavám na vložnom pre členov PV alebo Org.V. 

konferencií. Treba vždy e-mailovú žiadosť. 

 

3. Personálne - stav členskej základne  

• Noví uchádzači študenti – žiadny (nie sú noví interní PhD.) – výbor formálne schvaľuje, mali by sa 

prihlášky stihnúť aspoň 2 dni pred VZ. Ak je po VZ, tak ide na odsúhlasenie VZ-kom až do ďalšieho 

roka. 

• Nový korporatívny člen Praktikpump s.r.o. – už bol potvrdený, nový nie je žiaden 

• Nový riadny člen – Ing. Krafčík Dominik (Hydrotech) 

• Zrušenie členstva – bývalí študentskí Kečkéš, Urminská, Šimkovič, Ivanová 

• O rok bude volebný rok do VZ. Za P. Németha zvažujeme kooptovať niekoho zo SvF, napr. M. 

Hrudka 

 

4. Ekonomické veci 

• HZ v roku 2019 

Derco                   Bekaert Slovakia 2800,00 € 
Zakhar                  EUROWATER     416,50 + 1116,42 € 
Kollárová             Messer Tatragas    190,00 € 
Kollárová             Mondi                    1400,00+1050,00+350,00 € 
Hutňan                TAVOS                   2100,00 € 
Bodík                    MZ SR                   14 500,00 € (14,5 kEUR prijaté na účet, z toho 10 kEUR sa 
minulo v min.roku, niečo pôjde až v tomto) 

Treba skontrolovať podľa účtovníctva 

5. Rôzne 

• Baner s novým logom AČE  

• Exkurzia OEI sponzorstvo (Bodík, Drtil) – dáme odsúhlasiť na VZ, cca 1000 EUR ročne na dopravu 

na ČOV + nájsť nejakú zaujímavú ČOV na spojnici BA – EBO J. Bohunice 

• Exkurzia na ČOV Viedeň? Budapešť? IFAT? IFAT rušíme. Budapeštianska južná ČOV je zaujímavá aj 

so spracovaním BRKO, vyrobí viac EE než spotrebuje. Viedeň asi ešte nie je dokončené 

kal.hospodárstvo. Navrhuje sa jedna exkurzia ročne a dáme VZ odhlasovať kam by sa šlo. 

• Nákupy? Skontrolovať dataprojektory, foťák. I. Bodík mi pošle výsledok kontroly stavu techniky. 

• Spoluzasadnutie s CzWA (sme na ťahu...) – naposledy bol Štramberk, predtým Skalica. Kvôli času 

riešiť tento rok buď exkurziu alebo spoločné zasadnutie s CzWA. 

• Sovak – časopis vraj vypadávajú dodávky, chýbajú čísla. Chceme priplatiť vydavateľovi aby 

neposielal poštou ale kuriérom. Na pošte sa balíky strácajú. 

• Pravidelnosť zasadnutia Výboru AČE SR – bez plánovaných zmien, korešpondenčné hlasovanie 

zatiaľ funguje, informovanosť členov výboru mimo OEI by sa mohla zlepšiť 

 

 

  

7.2.2020       Zapísal Ševčík, doplnil Bodík 


