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Zápis z 23. valného zhromaždenia AČE SR konaného elektronickou formou.

Tak ako aj minulý rok, Valné zhromaždenie nebolo možné uskutočniť prezenčnou formou. 
Epidemiologické opatrenia proti pandémii COVID-19 viedli k rozhodnutiu výboru o jeho 
opätovnom uskutočnení elektronickou formou, pričom tento rok bolo VZ 2021 volebné, t.j. 
volili sa kandidáti do výboru AČE SR. Voľby do výboru AČE SR prebehli korešpondenčnou 
formou pred samotným konaním VZ 2021.

Predseda AČE SR Prof. Ing. Igor Bodík elektronicky rozoslal správu s vysvetlením, v ktorej 
prílohách členovia obdržali všetky náležité podklady, ktoré by boli prezentované na 
prezenčnom VZ, teda:

- Súhlas s realizáciou elektronického VZ AČE SR
- Schválenie programu e-VZ AČE SR
- Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2020
- Hlasovanie o prijatí nových členov Ing. Anny Ďuricovej a Ing. Patrika Lőrinca za 

riadnych individuálnych členov AČE SR a Informácia o členskej základni AČE SR 
- Správa o hospodárení AČE SR za rok 2020
- Správa revíznej komisie AČE SR za rok 2020
- Návrh výšky členských poplatkov na rok 2021
- Plán aktivít AČE SR na rok 2021
- Finančný plán AČE SR na rok 2021
- Informácia o výsledkoch volieb do Výboru AČE a Revíznej komisie AČE, ktoré vznikli 

korešpondenčným hlasovaním v apríli 2021 (rozoslanie obálok bolo v poslednom 
marcovom týždni, platné doručenie hlasovacích lístkov bolo možné do 20.4.2021, 
sčítanie hlasovacích lístkov sa uskutočnilo 21.4.2021)

- Udelenie mandátu Výboru AČE SR na rokovania o potenciálnom budúcom spojení 
AČE SR a SAVE

Členovia mali možnosť sa k nim vyjadriť v hlasovacom formulári. Zaškrtnutím jednej z 
možnosti (súhlasím – nesúhlasím – zdržal sa hlasovania) vyjadrili svoj názor v jednotlivých 
bodoch hlasovania.

Rozoslanie elektronickej pošty bolo vykonané 26.04.2021 s určeným termínom hlasovania 
do 05.05.2021.

Elektronického hlasovania sa zúčastnilo 36 členov.

Vo veci vykonania elektronického VZ AČE SR vyslovilo súhlas všetkých 36 zúčastnených 
členov.

1. Schválenie programu 23. VZ AČE SR

Predložený program v rozsahu:
1. Informácia o aktivitách AČE SR v roku 2020
2. Informácia o členskej základni AČE SR v roku 2020
3. Správa o hospodárení AČE SR za rok 2020
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4. Správa Revíznej komisie AČE SR za rok 2020
5. Návrh členských poplatkov na rok 2021
6. Plán aktivít AČE SR na rok 2021
7. Finančný plán AČE SR na rok 2021
8. Výsledky volieb do Výboru a Revíznej komisie AČE SR v roku 2021
9. Informácia o potenciálnom spojení AČE SR a SAVE 
10. Rôzne

Program schválilo všetkých 36 zúčastnených členov.

2. Aktivity AČE SR v roku 2020

Materiál pripravil Prof. Ing. Bodík, predseda AČE SR.
Naše aktivity v roku 2020 boli výrazne obmedzené pandemickou situáciou v roku 2020. Rok 
2020 mal byť pre Asociáciu významný z hľadiska plánov na organizovanie dvoch profilových 
konferencií, seminárom na výstave AQUA 2020, ako aj inými aktivitami. Nakoniec boli všetky 
naše aktivity paralyzované a obmedzili sme len na:

 22. Valné zhromaždenie AČE SR sa malo konať pôvodne 18. marca 2020 v Hoteli 
Senec, avšak vzhľadom na pandemické opatrenia Vlády SR bolo prezenčné VZ 
zrušené. Ako nutná alternatíva bolo pripravené elektronické VZ formou Google 
hlasovacieho dotazníka, ktorý bol zaslaný členom AČE dňa 16.04.2020 s určeným 
termínom hlasovania do 26.4.2020. Elektronický hlasovací dotazník vyplnilo spolu 59 
členov AČE. Zápisnica z 21. VZ AČE SR je zverejnená na webe asociácie.

 Na dni 19.-20. marca 2020 bola organizačne pripravená 29. konferencia 
s medzinárodnou účasťou Kaly a odpady 2020 v Hoteli Senec. Vzhľadom na 
pandemické opatrenia bola konferencia najprv časovo posunutá na máj 2020 a neskôr 
zrušená. Zborník z konferencie je voľne stiahnuteľný na www.acesr.sk

 Opäť bola udelená Cena AČE SR za najlepšiu diplomovku 2020, získala ju Ing. Nikola 
Bavaresco (FCHPT STU) s témou Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces 
odstraňovania dusíka. Abstrakt diplomovej práce je zverejnený na našej web stránke. 

 V rámci 23. ročníka medzinárodnej výstavy AQUA 2020 sme na 30. septembra 2020 
zorganizovali odborný seminár „Zápach environmentálnych prevádzok – nutnosť alebo 
nedostatok?“, súčasťou ktorého boli štyri atraktívne prednášky. Z horeuvedených 
dôvodov bola celá výstava AQUA zrušená, organizáciu semináru sme zmenili na online 
webinár, ktorého sa zúčastnilo 26 poslucháčov. Video záznamy prednášok sú 
prístupné na web stránke Asociácie.

 V dňoch 14.-16. októbra 2020 bola organizačne pripravená 11. bienálna konferencia 
s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2020. Podobne ako predchádzajúce akcie, 
sme boli nútení zrušiť túto konferenciu. Zborník z konferencie je možno bezplatne 
stiahnuť z web stránky asociácie. 

 Asociácia sa aktívne zapájala do tvorby zmien aktuálnych legislatívnych predpisov pre 
malé a domové ČOV, ktoré otvorilo MŽP SR v rámci prípravy novelizácie NV 269/2010 
– Ing. Penzés, Ing. Belica, prof. Bodík.

 Asociácia aktívne participuje na online diskusii v rámci aktivity Ministerstva životného 
prostredia – sekcia vôd na prípravu Koncepcia vodnej politiky SR, delegovaní do 
odborných skupín boli Ing. Lesanský, Ing. Ševčík a prof. Bodík, zo strany MŽP 
manažuje celú aktivitu Ing. Thalmeinerová

 V roku 2020 boli aktívne dve odborné skupiny 
o „Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd“, 

zastrešuje projekt MZ SR o monitoringu drog v odpadových vodách SR.  
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o „Zápach v stokových sieťach a na ČOV“ formálne vznikla pre projekt pre 
TAVOS Piešťany, zorganizovala odborný webinár s touto problematikou 
v rámci stornovanej výstavy na AQUA 2020

Výbor AČE SR vyslovil vďaku organizátorom všetkých odborných akcií v roku 2020 za ich 
čas a úsilie venované príprave a realizácii jednotlivých akcií.
Veríme (?), že v roku 2022 sa naše aktivity vrátia do pôvodných foriem.

Uvedené informácie sú pri riadnom VZ zobraté na vedomie.

3. Informácia o členskej základni AČE SR, potvrdenie nových členov:

Materiál pripravil Ing. Dian, sekretár AČE SR 

Žiadosti o ukončenie členstva v AČE SR
Ing. Jozef Árendárik ukončenie na vlastnú žiadosť (riadny člen)
Ing. Beata Pilinszká ukončenie na vlastnú žiadosť (riadny člen)
Ing. Stanislava Vlčková ukončenie na vlastnú žiadosť (študentský člen)
Ing. Jana Barbušová. ukončenie na vlastnú žiadosť (študentský člen)

VZ vzalo na vedomie ukončenie členstva vyššie menovaných. V prípade Ing. Árendárika sa 
jeho členský status mení na stav člen – dôchodca.

Žiadosť o vstup do AČE SR 
Ing. Anna Ďuricová, PhD. individuálny riadny člen
Ing. Patrik Lörinc individuálny riadny člen

Ing. Anna Ďuricová, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre environmentálneho 
inžinierstva na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen. Výbor AČE obdržal jej 
prihlášku ešte v júni 2020 a konštatoval, že podmienky individuálneho členstva splnila a 
odporúčal VZ ju prijať za riadneho individuálneho člena AČE.

Ing. Patrik Lörinc pracuje ako vedúci prevádzky ČOV Prešov a obecných ČOV vo VVS a.s. 
Výbor AČE obdržal jeho prihlášku v marci 2021 a konštatoval, že podmienky individuálneho 
členstva splnil a odporúčal VZ ho prijať za riadneho individuálneho člena AČE.

Súhlas s prijatím Ing. A. Ďuricovej, PhD. vyjadrilo 35 členov, 1 sa zdržal, proti nebol nikto
Súhlas s prijatím Ing. P. Lörinca vyjadrilo 35 členov, 1 sa zdržal, proti nebol nikto

Korporatívni členovia AČE SR ostávajú bez zmien 

Členská základňa Asociácie má v súčasnosti nasledovné zloženie (po schválení 
predložených zmien):
Individuálni členovia: 121

z toho 1 čestný člen, 
103 riadnych individuálnych členov, 
6 pridružených členov a 
11 individuálnych členov – študentov

Korporatívni členovia: 21
spolu 142 členov (počet hlasov 131)

Výbor AČE SR vyzval individuálnych pridružených členov spĺňajúcich podmienky riadneho 
členstva, aby požiadali o zmenu členstva.



4

Informácia o návrhu výšky členských poplatkov 

Výbor navrhol na rok 2021 ponechať členské poplatky bez zmeny oproti roku 2019 pre 
individuálne členstvo aj pre korporatívnych členov AČE SR.
Navrhované členské poplatky pre rok 2020 boli nasledovné:
individuálny člen - 30,- Eur 
študentský člen - 5,-   Eur
korporatívny člen - 350,- Eur
čestný člen - 0,- Eur 
individuálny člen poberajúci starobný dôchodok - 0,- Eur 

Súhlas s navrhnutým členským pre rok 2021 vyjadrilo všetkých 36 zúčastnených členov.

4. Správa o hospodárení AČE SR za rok 2020

Pripravil Ing. Ševčík, hospodár AČE SR 

Odborné a konzultačné práce
V roku 2020 niektorí členovia AČE SR riešili odborné práce pre nasledovné firmy:
 Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV pre Mondi SCP Ružomberok (Kollárová) 
 Problematika zápachu na kanalizácii TAVOS Trnava (Hutňan)
 Optimalizácia a návrh úpravní vôd pre Eurowater (Zakhar)
 Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre NCMD – projekt Min. zdravotníctva SR 

(Bodík)
 Koncepcie spracovania čistiarenských kalov a externých substrátov pre Bionergy (Bodík)

 Niektoré práce sa prelínali s riešením (alebo fakturáciou) s rokom 2019, resp. s rokom 2021. 

Celkový príjem z odborných a konzultačných prác za rok 2020 bol 26 574,79 €

Prehľad príjmov z odborných a konzultačných prác za minulé roky:
2008: 432 236,- Sk 2012: 6 675,- EUR 2016: 23 550,- EUR 
2009: 19 153,- EUR 2013: 28 645,- EUR 2017: 18 380,- EUR
2010: 25 244,- EUR 2014: 28 260,- EUR 2018: 30 920,- EUR
2011: 9 550,- EUR 2015: 27 170,- EUR 2019: 33 233,- EUR

Výbor AČE SR vyslovil vďaku tým členom, ktorí sa podieľajú na odborných prácach pod 
hlavičkou AČE SR

Prehľad hospodárenia podľa hlavných položiek v roku 2020 (v EUR)

Aktivita príjem výdaj rozdiel
Členské 2 550,00 - 2 550,00 
Odborné konzultačné služby 26 574,79 28 525,35 -1 950,56 
HZ TVK (Hutňan) 0,00 457,71 -457,71
HZ Mondi 19 (Kollárová) 1400,00 779,95 620,05
HZ Mondi 20 (Kollárová) 2800,00 1538,89 1261,11
HZ Eurowater 2/19 (Zakhar) 1163,08 307,11 855,97
HZ MZ Drogy 19 (Bodík) 0,00 7030,44 -7030,44
HZ MZ Drogy 20 (Bodík) 18000,00 17792,41 207,59
HZ BIONERGY (Bodík) 2500,00 0,00 2500,00
HZ Eurowater 1/20 (Zakhar) 711,71 618,84 92,87
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Akcie odborné 38 718,55 47 555,45 8 836,90
Príprava konf. Kaly a Odpady 
2020

24834,55 26643,17 -1808,62

Príprava konf. OV 2020 13884,00 16157,88 -2273,88
Reklamné predmety AČE (na 
konf.)

0,00 4754,40 -4754,40

Režijné náklady - 15 085,47 -15 085,47
Poštovné, PO BOX, web 
doména

0,00 1631,51 -1631,51

Vedenie účtovníctva, dane 0,00 2752,42 -2752,42
Dohody - Gablíková, Onderová 0,00 2053,53 -2053,53
Bankové poplatky, prevody 0,00 224,90 -224,90
T-mobile – služby 0,00 410,96 -410,96
Služobné cesty 0,00 403,81 -403,81
EWA – členské, cestovné 0,00 1248,00 -1248,00
Ceny AČE 0,00 100,00 -100,00
Výbor - občerstvenie 0,00 73,86 -73,86
Stojan na kameru 0,00 29,90 -29,90
Spotrebný materiál 0,00 44,36 -44,36
SOVAK – predplatné 0,00 2828,42 -2828,42
Vodní hospodářství -predplatné 0,00 3283,80 -3283,80

SPOLU   67 843,34 € 91 166,27 -23 322,93 

Poznámky k tabuľke:
- Príjem zo štúdie pre Bionergy, bude vyčerpaný v tomto roku
- HZ Min. Zdravotníctva Drogy 2019 neskončil v mínuse, ale dočerpal prostriedky, 

ktoré prišli na účet koncom roku 2019 (zostatok 8090,98 EUR na konci roka 2019, 
tzn. zisk pre AČE SR z tejto HZ bol +1060,54 EUR)

- Pre účely organizovania konferencií Kaly a Odpady a Odpadové vody 2020 bol 
zakúpený stojan na kameru a reklamné predmety a visačky, ktoré zostávajú 
v majetku AČE SR a využijú sa pri nasledujúcich odborných konferenciách 
organizovaných AČE SR. 

- Konferencie žiaľ nebolo možné zorganizovať, preto nemohol byť splnený plán na rok 
2020.

- Bol zaznamenaný prepad príjmu z korporatívneho členského, nakoľko bola po 
odhlasovaní VZ úhrada členského korporatívnym členom za rok 2020 odpustená.

Stavy na účtoch v roku 2020

 stav k 1.1.2020   
 Hotovosť Bank. účet 1 Bank. účet 2 CZK hotovosť
 709,13 € 19 584,80 € 38 962,63 € 866,50 CZK
    
 Spolu 59 256,56 €  866,50 CZK

 stav k 1.1.2021   
 Hotovosť Bank. Účet 1 Bank. Účet 2 CZK hotovosť
 203,67 € 13 973,22 € 21 756,74 € 866,50 CZK
    
 spolu 35 933,63 €  866,50 CZK
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Podľa finančného plánu z VZ 2020 mal byť plánovaný stav zostatku cca 52 957,- €

rozdiel 2020-2021 -23 322,93 €  0,00 CZK

Schválenie správy o hospodárení AČE SR za rok 2020 bolo 35 hlasmi, 1 člen sa zdržal, proti 
nebol nikto.

5. Správa revíznej komisie AČE SR za rok 2020

Správu predložil predseda revíznej komisie Prof. Ing. Hutňan.

Revízna komisia zasadala za hodnotené obdobie len korešpondenčne. Jej zasadania sa 
týkali kontroly účtovníctva a ďalších materiálov AČE SR a prípravy správy revíznej komisie 
na toto Valné zhromaždenie. Revíznej komisii boli poskytnuté ku kontrole hospodárenia AČE 
SR tak kompletné účtovníctvo za kontrolované obdobie ako aj správa o hospodárení, ktorá 
bola predložená tomuto Valnému zhromaždeniu. Tieto materiály mali všetci členovia RK v 
dostatočnom predstihu k dispozícii a mali dostatok času na ich kontrolu. RK uskutočňovala aj 
ďalšiu činnosť ako je priebežná kontrola činnosti a hospodárenia AČE SR a kontrola plnenia 
uznesení zo zasadaní výboru a Valného zhromaždenia AČE a pripravila správu RK na toto 
Valné zhromaždenie. 

Predseda RK sa pravidelne zúčastňoval zasadaní výborov AČE, ktoré boli väčšinou 
korešpondenčné, a bola mu zasielaná každá elektronická komunikácia výboru. Bol teda pri 
tvorbe a kontrole plnenia uznesení výboru. 

Súhrnný stav účtovníctva bol súčasťou správy o hospodárení AČE SR, na požiadanie môžu 
členovia AČE SR nahliadnuť aj do kompletných záznamov účtovnej knihy. Účtovníctvo AČE 
SR bolo v minulom roku pomerne rozsiahle, pretože sa v ňom odzrkadlila príprava 
a následné zrušenie dvoch minuloročných konferencií – Kaly a odpady 2020 a Odpadové 
vody 2020. Každý záznam v účtovnej knihe je doložený účtovným dokladom – príjmovým, 
resp. výdajkovým dokladom, faktúrou alebo vyúčtovaním služobnej cesty. Revízna komisia 
nenašla pri kontrole hospodárenia a ďalšej činnosti AČE SR žiadne nedostatky a konštatuje, 
že stav účtovnej evidencie je v súlade so zásadami hospodárenia pre právne a ekonomicky 
samostatné, neziskové, nezávislé a nepolitické subjekty a rovnako v súlade so stanovami 
AČE SR. Pripomíname, že účtovníctvo AČE SR je každoročne kontrolované aj 
profesionálnym účtovníkom.

Revízna komisia rovnako skontrolovala zápisy z posledného VZ a zo zasadaní Výboru AČE 
SR. Neboli zistené žiadne nedostatky v plnení prijatých uznesení. Všetky uznesenia VZ a 
Výboru AČE boli splnené, resp. sa plnia podľa schválených termínov. 
Záverom RK konštatuje, že za hodnotené obdobie sa nevyskytli žiadne skutočnosti ani 
podania členskej základne, na základe ktorých by bolo potrebné konanie revíznej komisie 
v zmysle stanov AČE SR.

Revízna komisia osvedčuje činnosť výboru za obdobie od posledného VZ.

Pri riadnom VZ je správa revíznej komisie AČE SR zobraná na vedomie, pri e-VZ 2021 bola 
správa revíznej komisie AČE SR za rok 2020 odsúhlasená 35 hlasmi, 1 člen sa zdržal, proti 
nebol nikto.
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6. Plán aktivít AČE SR na rok 2021

Plán aktivít predstavil Prof. Ing. Bodík, predseda AČE SR.

Rok 2020 bol plný nepríjemných prekvapení v podobe obmedzenia až zastavenia všetkých 
foriem spoločenských aktivít. Všetky naše plánované aktivity v roku 2020 boli výrazne 
obmedzené alebo zrušené. Je koniec apríla 2021 a stále sú v platnosti opatrenia týkajúce sa 
organizácie spoločenských podujatí. Aj keby neboli uvedené opatrenia, tak pre rok 2021 sme 
nemali v pláne organizovať konferenciu, resp. seminár pod organizačnou  hlavičkou AČE 
SR. 
Ak do plánovania našich akcií nezasiahne „vyššia moc“, tak pre rok 2021 plánujeme 
nasledovné aktivity: 

- Modernizácia web stránky AČE SR
- Elektronické Valné zhromaždenie 2021 koncom apríla 2021
- 14. bienálna konferencia CZWA „Voda 2021“, 22.–24. 9. 2021, Litomyšl ČR, 

organizátor CzWA, AČE SR podobne ako v minulých rokoch bude sponzorovať 
aktívnu účasť mladých vodárskych odborníkov. 

- Plánujeme oceniť aj diplomové práce z oblasti čistiarenstva na partnerských 
univerzitách 

- Pokračovanie aktivít projektu Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre 
NCMD – projekt MZ SR (Bodík)

- V zmysle odporúčaní z VZ 2019 pripravujeme software pre konferenčné potreby, 
ktorý nám bude pripravovať potrebné dokumenty (zoznam účastníkov, faktúry, 
daňové doklady a pod.).

Schválenie plánu aktivít AČE SR na rok 2021 bolo jednohlasné (36 hlasov za)

7. Finančný plán AČE SR na rok 2021

Finančný plán predložil hospodár AČE SR Ing. Ševčík spolu s predsedom AČE SR prof. Ing. 
Bodíkom.

Stav k 1.1.2021 – 35 933,63 € 
 Príjem Výdaj
 Členské príspevky 10 500 0
 Expertné práce 2021 1 500 0
 Banka, telefón, pošta, kanc. potreby, občer., dary, dane, www 0 3 000
 Výbor (služob.cesty + akcie) + účtovníctvo + administratíva 0 3 500
 Konferencia CzWA VODA 2021 0 1 000
 Časopis Vodní hospodářství (na rok 2021) 0 3 500
 Časopis SOVAK (2021) 0 3 000
 Spolupráca AČE SR a FCHPT STU (prevádzka na fakulte) 0 1 000
 EWA členské 2021 + aktivity 0 1 500
 Odborné skupiny réžia 0 1 000
 Software na organizovanie konferencií 0 6 000
  SPOLU 12 000 23 500
Odhadovaný stav k 1.1.2022 – 24 433,63 €

Schválenie finančného plánu AČE SR na rok 2021 bolo 35 hlasmi, 1 zúčastnený člen sa 
zdržal, proti nebol nikto.
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8.
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Výsledky volieb do Výboru a Revíznej komisie AČE SR v roku 2021

Informáciu o výsledkoch volieb predložil predseda AČE SR Prof. Ing. Bodík.

Jednou z povinností vyplývajúcich zo Stanov AČE je v trojročných intervaloch pripraviť voľby 
do Výboru a Revíznej komisie AČE. Vzhľadom na nemožnosť realizácie prezenčnej voľby 
výbor AČE pristúpil ku korešpondenčnej (per rollam) forme volieb, v rámci ktorej 

 Pripravil kandidátku volieb do Výboru a Revíznej komisie v zmysle Stanov AČE
 Zaslal poštou hlasovacie lístky pre voľbu Výboru a Revíznej komisie AČE SR 

s uvedením termínu ukončenia hlasovania – prijímanie obálok do 20. apríla 2021
 Poveril sčítaním a vyhodnotením volebných výsledkov skrutátorov - nezávislých 

dlhoročných členov AČE – Ing. Elenu Rajczykovú, PhD. a Ing. Petra Belicu, PhD. 
 Dňa 21. apríla 2021 uvedení členovia zrealizovali kontrolu, sčítanie a vyhodnotenie 

69 hlasovacích lístkov pre voľby do Výboru a Revíznej komisie AČE SR
 V prílohe tohto dokumentu sú Správy o výsledku volieb do Výboru a Revíznej komisie 

AČE SR. Originály správ a volebné lístky sú k nahliadnutiu na sekretariáte AČE 
a budú uložené v archíve AČE SR.

 V zmysle výsledkov volieb boli do Výboru AČE SR zvolení títo členovia
o  prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (66 hlasov)
o  prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (66 hlasov)
o  Ing. Zuzana Matulová, PhD. (55 hlasov)
o  Ing. Zuzana Imreová, PhD. (49 hlasov)
o  Ing. Juan José Chávez-Fuentes, PhD. (40 hlasov)
o  doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. (38 hlasov)
o  Ing. Peter Ševčík, PhD. (36 hlasov)

 V zmysle výsledkov volieb boli do Revíznej komisie AČE SR zvolení títo členovia 
o  prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. (65 hlasov)
o  Ing. Peter Ďuroška (48 hlasov)
o  Ing. Katarína Gábliková, PhD. (44 hlasov)

 Zvolení členovia Výboru a Revíznej komisie sa v najbližších dňoch stretnú v zmysle 
Stanov AČE a zvolia si obsadenie jednotlivých funkcii. O obsadení jednotlivých 
funkcií budú členovia AČE SR oboznámení prostredníctvom našej web stránky.

V novom výbore už nie je Ing. Miloš Dian, ktorý požiadal o nekandidovanie do ďalšieho 
volebného obdobia. Aj touto cestou mu chce starý aj nový výbor poďakovať za jeho 
dlhoročnú aktívnu činnosť nielen vo Výbore AČE, ale aj celkovo v asociácii.

VZ AČE SR berie na vedomie výsledky volieb Výboru AČE a Revíznej komisie AČE, ktoré 
vznikli korešpondenčným hlasovaním v apríli 2021

9. Informácia o potenciálnom spojení AČE SR a SAVE

Vstupnú informáciu do bodu rôzne predložil predseda AČE SR Prof. Ing. Bodík.

Už pomerne dlhšie obdobie sa stretávame s myšlienkou o spojení resp. zjednotení 
odborných asociácií, ktoré sa zoberajú problematikou úpravy a čistenia vôd. Tento proces 
prebehol v dávnejšej minulosti v mnohých krajinách ako napr. Nemecko, Rakúsko a i. V roku 
2009 nastalo podobné spojenie aj v Českej Republike, kde sa pod jednotnou hlavičkou 
Czech Water Association (CzWA) jednotilo viacero organizácií (AČE, NK IWA, ČSVS a i.). 
Aj na Slovensku je v súčasnosti viacero organizácií, ktoré sa zaoberajú vodou, pričom hlavne 
AČE SR a Slovenská asociácia vodárenských expertov (pozri www.savesk.sk) sú si svojim 
zameraním veľmi podobné. My, AČE sa viac venujeme odpadovým vodám, kým SAVE, ktorá 
vznikla v roku 2016, je orientovaná na pitné vody. Ich aktivity sú v mnohom podobné ako 
naše – organizujú odborné semináre, konferencie, majú spoločné aktivity s kolegami 
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z CzWA, jej členmi sú experti s dlhoročnými skúsenosťami z akademickej, podnikateľskej aj 
štátnej resp. komunálnej sféry, ktorí majú za sebou množstvo úspešných realizácií, 
projektov.
Terajší Výbor AČE SR sa nazdáva, že takéto spojenie by bolo zmysluplné, vytvorila by sa 
väčšia a silnejšia organizácia, ktorá by mala väčšie pole pôsobnosti, väčšiu členskú 
základňu, väčšie možnosti na spoluprácu a pod.  Akékoľvek formy spojenia s inou 
organizáciou si však vyžaduje súhlas Valného zhromaždenia AČE SR, na čo je teraz veľmi 
vhodná príležitosť. Vzhľadom na voľby nového výboru AČE sa však nazdávame, že nový 
výbor by mal dostať najprv mandát od aktuálneho VZ AČE, aby vstúpil do jednania 
s Výborom SAVE a hľadali vhodnú formu spojenia (vznik úplne novej asociácie, fúzia jednej 
asociácie do druhej, iné možnosti). Na získanie mandátu na takéto rokovanie, je však 
potrebné, aby naše VZ odsúhlasilo novému výboru túto aktivitu pre rok 2021.
Preto bude aj jedno z hlasovaní na e-VZ venované aj tejto otázke. Veríme, že VZ poskytne 
dôveru a mandát novému výboru na takéto rokovania. Výsledkom týchto rokovaní bude len 
hľadanie optimálnych ekonomických a právnych krokov na prípadné spojenie. Tieto kroky 
a návrh ďalšieho postupu bude členskej základni oznámený vhodnou formou (webstránka, 
mail) a definitívne (ne)schválenie spojenia oboch organizácií bude predmetom mimoriadneho 
VZ alebo v rámci riadneho VZ v roku 2022.   

VZ AČE SR dalo mandát novému Výboru AČE SR na rokovania o potenciálnom budúcom 
spojení AČE SR a SAVE počtom hlasov: 31 bolo za, 1 bol proti, 4 sa zdržali hlasovania

10. Rôzne

V rámci hlasovacieho formuláru bol priestor pre vyjadrenie názoru a návrhov. Ide 
o nasledujúce návrhy (hlasovanie bolo anonymné, preto neuvádzame autorov, ktorí sa 
nepodpísali):
- Bude AČE oslovovať pre zblíženie aj iné organizácie vo vodnom hospodárstve? Nemalo 

by zmysel iniciovať nejaké spoločné rokovanie všetkých relevantných subjektov a 
organizácií v sektore VH? Nechce sa AČE stať ťahúňom v spájaní a byť tak pomyselným 
vodcom takejto zmeny? Pretože ako bolo písané, v zahraničí to bolo k prospechu 
všetkých, vid CZ. Väčšia organizácia má predsa väčší výtlak ako množstvo maličkých.

Odpoveď: Zatiaľ uvažujeme iba o rokovaní so SAVE, iné vodárske organizácie (AVS, ZZVH 
sú viac zamestnanecké) my sme občianske združenie. 
- Mám pocit, že správa o hospodárení za prechádzajúci rok a správa revíznej komisie sa 

neschvaľujú vo VZ, pretože čo bolo a čo sa stalo sa už nedá dodatočne neschváliť.
Odpoveď: Áno, vlastne by sa mali iba brať na vedomie.
- Možno predtým, ako sa začne rokovanie so SAVE, by bolo potrebné urobiť ideový 

meeting členov AČE (môže byť aj korešpondenčný), na ktorom by sa upresnilo ďalšie 
smerovanie, činnosť, aktivity a fungovanie AČE SR v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami v SR. Tak ako si v ČR dohodli základné idee a ciele, ktorým sa bude CzWA 
aktívne venovať cez svoje ad hoc skupiny v budúcnosti, myslím, že aj AČE SR naozaj 
potrebuje určiť si ďalšie smerovanie. Otvárajú sa tu nové témy (odľahčovacie komory, 
recyklácia odpadových vôd, mikropolutanty, fosfor, atď.), ku ktorým by AČE mohla a mala 
čo povedať. Treba len dohodnúť akou formou a s kým komunikovať, aby potenciál AČE 
mohol byť zmysluplne využitý. Ak si v tomto neurobíme jasno, tak spájanie so SAVE nič 
nerieši a AČE SR sa touto fúziou úplne stratí, resp. sa činnosť AČE zredukuje na 
organizovanie seminárov, konferencií a odoberanie časopisov. Predpokladám, že AČE 
nebola pôvodne založená iba na tieto účely. 

Odpoveď: Áno, nový výbor sa ide týmto zaoberať, chceme si vytipovať dve-tri nosné témy, 
ktoré by sa pokúsili ideovo rozpracovať, ponúknuť spoluprácu/riešenie MŽP.   

- Ako sa máte kolegovia priatelia z AČE ? Teším sa na videnie, dúfam že skôr ako na 
Štrbskom Plese. P.predsedovi Igorovi Bodíkovi a ďalším členom z výboru a revíznej 
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komisie ďakujem za zorganizovanie tohoto "iného Valného". A p.tajomníkovi Milošovi 
Dianovi ďakujem za doterajšiu spoluprácu... Váš Miloš Drtil

Odpoveď: Ďakujeme!!!
- Prajem vedeniu veľa síl a trpezlivosti v roku 2021

Odpoveď: Ďakujeme!!!

- Vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu finančnú situáciu AČE SR by som odporúčal riešenie 
softvéru posunúť až do roku 2022 a zrejme aj uvažovať o zredukovaní predplatného za 
časopisy SOVAK, resp. Vodní hospodářství na jeden časopis, ktorý by si korešpondenčne 
vybrali členovia AČE SR. Ušetrilo by sa tak skoro 10 000€.

Odpoveď: Hľadáme možnosti ušetrenia prostriedkov za rok 2021, aj pri objednávke 
časopisov, je však pomerne komplikované vstupovať do roku 2021, kedy sú už dohody 
a počty časopisov predbežne dohodnuté. Predbežne uvažujeme o posunutí nákupu 
softwaru pre konferenciu.

Ing. Ševčík: Na základe vyhodnotenia hlasovania a spracovania zápisnice ako sekretár AČE 
SR týmto informujem, že elektronické hlasovanie nie je v použitej podobe stále na úrovni 
dostatočne zabezpečujúcej nespochybniteľnosť jeho výsledkov, obzvlášť, ak hlasovanie 
bude tesné. Našťastie hlasovania v rámci e-VZ 2021 boli jednoznačné a je možné plne 
osvedčiť rozhodnutia VZ AČE SR. Hlasovanie VZ bolo ukončené dňa 6.5.2021 a nebolo 
možné po tomto termíne vstúpiť do hlasovacieho formuláru.

Korešpondenčné voľby do Výboru a Revíznej komisie AČE SR prebehli v poriadku. 
Hlasovacie lístky sú k dispozícii v uzavretej podpísanej obálke v archíve AČE.

Všetky názory a návrhy zozbierané počas e-VZ boli a budú predmetom diskusií nového 
Výboru AČE SR, nakoľko niektoré témy zostali otvorené z predošlého e-VZ v roku 2020.

zapísal: Ing. Ševčík, sekretár AČE
v Bratislave, 27.05.2021


