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Zápis z 21. valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 14.03.2019 v Bratislave, 
začiatok 09:30 

 
Valné zhromaždenie zahájil privítaním prítomných Prof. Ing. Igor Bodík, predseda AČE SR. 
Odovzdal pozdravy rokovaniu od partnerskej CzWA, ASPEK a IWA. 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. Následne predstavil program VZ.  
Prítomní: 47; podľa prezenčnej listiny v archíve AČE SR 
Ospravedlnení: 7 
Seminára sa zúčastnilo: 47 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: 

09:30 – 12:00 
1. Schválenie programu 
2. Informácia o  aktivitách AČE SR v roku 2018 
3. Informácia o členskej základni AČE SR, potvrdenie nových členov  
4. Správa o hospodárení AČE SR a finančný plán na rok 2019 
5. Správa revíznej komisie AČE SR   
6. Plán aktivít na rok 2019 
7. Diskusia a rôzne 
 
Mimo programu VZ je nasledovný program: 
12:00 – 13:00 Obed 
13:00 – 14:00 Prezentácia firmy HYDROTECH, a.s.  

 
VZ v určenom čase program schválilo jednohlasne 
 
 
2. Aktivity AČE SR v roku 2018 
 
Prof. Bodík odovzdal prezentáciu aktivít AČE za posledný rok Ing. Matulovej, ktorá 
informovala o nich nasledovne: 
 

 Odborný seminár „Praktické poznatky z optimalizácie prevádzok komunálnych ČOV“, 
15.máj 2018 v Piešťanoch, spolupráca HACH, 80 účastníkov 

 28. ročník medzinárodnej konferencie „Kaly a odpady“; 20. - 21. 6. 2018, Brno, AČE 
SR spoluorganizátor   

 Odborný seminár „20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku“, 16. 6. 2018, v 
rámci výstavy AQUA Trenčín, AČE SR hlavný organizátor, 120 účastníkov. 
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 Slávnostné VZ pri príležitosti 20. výročia založenia AČE – 13. september 2018 na lodi 
Martin, 65 účastníkov 

 10. bienálna medzinárodná konferencia „Odpadové vody 2018“, 17. – 19. 10. 2018, 
hotel Patria, Štrbské Pleso, AČE SR hlavný organizátor, najvyššia účasť 353 
účastníkov (59 prednášok, 25 posterov). 

 Aktualizácia web stránky a propagačných materiálov - priebežne.  
 
AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore za rok 2018 : 
Ing. Belišová: „Železany ako progresívny postup schopný čistiť environmentálne záťaže “,  
študijný program Environmentálna chémia a technológia, FCHPT STU Bratislava. 
 
Odborné skupiny v roku 2018 : aktívna iba jedna OS „Monitoring a možnosti odstraňovania 
organických mikropolutantov z vôd“, zastrešuje projekt MZ SR o monitoringu drog v 
odpadových vodách SR.  
 
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 2018 za ich 
čas a úsilie venované príprave a realizácii jednotlivých akcií. Prof. Bodík zhrnul aktivity za 
predošlý rok ako celkovo úspešné. 
 
Informácia o expertných prácach AČE SR v roku 2018 : 
Celková hodnota 30 920.- EUR; z toho príjem pre AČE 11 % (bez podielu z 15 000 € - 
dotačný neziskový projekt z MZ SR) 
 
Porovnanie s minulými rokmi: 
2005: 800 000,- Sk 2010 : 25 244,- EUR  2015 : 27 170,- EUR 
2006: 770 000,- Sk  2011 : 9 550,- EUR  2016 : 23 550,- EUR 
2007: 790 000,- Sk  2012 : 6 675,- EUR  2017 : 18 380,- EUR 
2008 : 432 236,- Sk  2013 : 28 645,- EUR   
2009 : 19 153,- EUR  2014 : 28 260,- EUR 
 
Konkrétne expertné práce v roku 2018: 

 Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV, pre Mondi SCP Ružomberok  (Kollárová) 
 Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre NCMD – projekt MZ SR (Bodík) 
 Optimalizácia ČOV Cloetta Levice (Hutňan) 
 Priemyselné odpadové vody TESGAL odborné práce (Hlavačka) 
 ČOV SCP Ružomberok – odborné práce (Derco)  
 Posúdenie návrhu ČOV Kovohuty Krompachy (Bodík) 

Spolu bolo 9 odborných služieb 
 
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: 
 
Informáciu podal Ing. Dian, ktorý 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:  
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Noví individuálni členovia:  
Ing. Peter Sedmák  riadny člen 
Ing. Dušan Žabka  člen študent 
Ing. Kristína Hencelová člen študent 
Ing. Ivana Horáková  člen študent 
Ing. Bibiána Kožárová člen študent 
Ing. Oľga Čižmárová  člen študent 
Ing. Noemi Belišová   člen študent 
 
VZ v určenom čase schválilo nových individuálnych členov riadnych aj študentských 
jednohlasne 
 
 
Nový korporatívny člen:  Praktikpump s.r.o. 
 
VZ v určenom čase schválilo korporatívne členstvo Praktikpump s.r.o. okrem jedného 
hlasu čo sa zdržal. 
 
 
Zmena členstva: 
Ing. Veronika Gregušová zo študentského člena na riadneho člena  
 
VZ v určenom čase schválilo zmenu členstva na riadneho člena jednohlasne 
 
 
Ukončenie členstva z dôvodu viacročného neplatenia členského:  
Ing. Tina Pikorová 
Ing. Katarína Krupová 
 
VZ v určenom čase schválilo ukončenie členstva v oboch prípadoch okrem jedného 
hlasu čo sa zdržal. 
 
 
Ukončenie členstva:  
V zmysle stanov sa ukončenie členstva na vlastnú žiadosť neschvaľuje, iba berie na 
vedomie. 
Ing. Miroslav Gejdoš  ukončenie na vlastnú žiadosť 
Ing. Lenka Letavajová ukončenie na vlastnú žiadosť 
Ing. Dušan Rusnák  ukončenie na vlastnú žiadosť 
BDL consult s.r.o.  ukončenie na vlastnú žiadosť (korporatívny člen) 
 
Ing. Ladislav Maro  úmrtie 
 
VZ vzalo na vedomie ukončenie členstva vyššie menovaných.  
 
 
Členská základňa (po schválení predložených zmien):  
individuálni členovia : 127 
v tom 1 čestný člen, 103 riadnych, 6 pridružených a 17 študentov 
korporatívni členovia : 21   
spolu : 148 (počet hlasov 131 bez členov-študentov) 
 
Výbor AČE SR vyzýva individuálnych pridružených členov spĺňajúcich podmienky riadneho 
členstva, aby požiadali o zmenu členstva.  
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Výbor navrhuje na rok 2019 aj so zohľadnením ekonomickej situácie AČE SR ponechať 
členské bez zmeny oproti predošlému roku 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 navrhnuté výšky 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 01.01.2018 až 31.12.2018 (viď tabuľka).  
Súhrnne boli presné stavy na účtoch : 
1.1.2018:  44 191,73 EUR + 34,50 CZK ~ 44 193 EUR 
1.1.2019:  62 183,25 EUR + 5 690,50 CZK ~ 62 410 EUR   
 
2018 :   celkový príjem:  188 352,76 EUR;  
  celkový výdaj:  170 361,24 EUR  
  
   
Stav k začiatku roku 2019 :   cca 62 410 EUR 
Stav  k 1. 1. 2019 podľa finančného plánu z 20. VZ mal byť cca  43 200 Euro 
 
Ing. Németh vybrané hlavné položky účtov za obdobie roku 2018 okomentoval. 

 
Príjem Výdaj 

 Členské príspevky 10 225,00

 Odpadové vody 2018 144 131,20 102 541,04

 Seminár HACH   2 950,00 773,62

 Seminár AQUA 2018  488,64

 VZ na lodi 3 849,10

 20. VZ 2018 + seminár korporatívneho člena 2 079,00

 Odborné a konzultačné služby - sumár za rok 2018 30 920,00 25 976,44
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 - sociálne a zdravotné odvody, dane ZoD 
 - poštovné, web doména, P.O. BOX , kolky, bankové 
poplatky  
 - účtovníctvo, mzdy, dane  
 - dohody mzdy (Gablíková, Onderová, Zaťková) 
 - spolupráca s OEI STUBA 
 - T-mobile 
 - služobné cesty 
 - členské EWA 
  - ceny, dary (diplom. práce, 20. rokov AČE) 
 - tonery, spotrebný materiál 

126,56 8 180,74

770,22
6 385,78
1 996,25
1002,00

518,43
2 201,24
1 120,00
1 040,00

799,48

 Časopis Vodní hospodářství 6 678,60

 Časopis SOVAK 3 960,66

 Spolu 188 352,76 170 361,24

 
Pre vysvetlenie výrazne vyššieho príjmu oproti plánovanému, informoval Prof. Bodík o jeho 
dvoch hlavných zdrojoch. Obidva sú spojené s konferenciou OV 2018, a to zmenenou 
formou zborníkov z tlačenej formy na elektronickú (USB kľúč), čo bolo vedené ako menšími 
termínovými nárokmi na organizáciu, jednoduchšou manipuláciou ako aj modernizáciou 
poskytovaných materiálov. Druhý dôvod je počet účastníkov značne prevyšujúci očakávania.  
 
VZ v určenom čase jednohlasne odsúhlasilo správu o hospodárení AČE SR za rok 
2018.  
 
Výbor predložil VZ návrh finančného plánu na rok 2019, ktorý uviedol Ing. Németh. Pretože v 
roku sa neočakávajú príjmovo výrazné akcie, je očakávaný v pomerne vyrovnanom stave.  
Výslovne bolo uvedené, že definitívny návrh finančného plánu na rok 2019 bude určený až 
po diskusii VZ, podľa prípadne upravených aktivít pre rok 2019. 
 
 Príjem Výdaj 

 Členské príspevky 10 500 0

 21. VZ Bratislava  0 2 000

 Expertné práce 2019 2 000 0

 Banka, telefón, pošta, kanc. potreby, občerstvenie, dary, dane, www 0 3 000

 Výbor (služob.cesty + akcie) + účtovníctvo + administratíva 0 3 500

 Konferencia Voda 2019 – úhrada nákladov 10 mladým autorom  0 2 000

 Časopis Vodní hospodářství (časopis + redakčná rada) 0 300

 Časopis SOVAK 0 4 000

 Spolupráca AČE SR a FCHPT STU (exkurzia) 0 1 000
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 EWA členské 2019 + aktivity 0 2 000

 Nákupy (knihy, dary, ...), fotoaparát, PC + ostatné výdaje  0 1 500

 Odborné skupiny réžia 0 1 000

 Exkurzia ČOV Praha 2 500

  SPOLU 12 500 22 800

 
stav účtov AČE SR bol 01. 01. 2019 : 62 410 Euro 
očakávaný stav účtov AČE SR je k 01.01. 2020 : cca. 52 110 Euro 
 
VZ v určenom čase jednohlasne odsúhlasilo finančný plán AČE SR na rok 2019 
vrátane úpravy (navýšenia) položky na exkurziu na 2500.- € ako vyplynulo z diskusie.  
(v zápise je uvedená už výsledná podoba finančného plánu) 
 
 
5. Správa revíznej komisie AČE SR – príloha zápisu z 21. VZ  
Prof. Bodík poďakoval za prezentáciu hospodárenia AČE SR a požiadal predsedu revíznej 
komisie AČE SR, Prof. Hutňana o jeho správu. Na úvod Prof. Hutňan informoval, že ako bola 
pred rokom zvolená revízna komisia, z jej stredu bol vybraný za predsedu. Revízna komisia 
kontrolovala hospodárenie AČE SR a činnosť výboru AČE SR korešpondenčne. K dispozícii 
mala správy výborov a účtovníctvo AČE SR. V účtovníctve konštatovala súlad s 
všeobecnými predpismi, a nenašla žiadne nedostatky. Oznámil že ani RK sama ani z 
členskej základne neregistrovala skutočnosti ani podania a potvrdil, že RK nenašla žiadne 
pochybenia v činnosti výboru a hospodárení AČE SR a osvedčuje činnosť výboru a 
hospodárenie AČE SR za rok 2018. 
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 2019 
 
Výbor AČE SR predložil VZ nasledovný návrh plánu aktivít na rok 2019, ktorý predniesla Ing. 
Matulová: 

 EWA workshop „Design of modern WWTPs“ 26. apríla 2019 + exkurzia na ČOV 
Praha. Korporatívni členovia AČE majú ponuku na preplatenie nákladov na túto 
akciu, 

 Cena AČE SR za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti čistenia odpadových vôd, 
spracovania kalov – FCHPT a SvF STU Bratislava 

 Konferencia „Voda 2019“, 18.–20. 9. 2019, Poděbrady ČR, organizátor CzWA, AČE 
SR odborná a personálna podpora.  

 Konferencia „Rekonštrukcia stokových sietí a ČOV“, 15.–17.10.2019,  Podbanské,  
organizátor VÚVH, AČE SR spoluorganizátor, odborná a personálna podpora. 

 Prísľub na ďalší projekt z NCMD – MZ SR  
 Exkurzia na novú linku ÚČOV Praha 
 Aktualizácia web-stránky a propagačných materiálov 

 
VZ v určenom čase jednohlasne schválilo Plán aktivít na rok 2019. 
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7. Diskusia, rôzne 
 
Prof. Bodík informoval o personálnych zmenách vo výbore, kde Ing. Belica požiadal o 
uvoľnenie z práce vo výbore. V zmysle stanov má výbor v prípade odstúpenia jedného člena 
právo kooptovať člena nového. Výborom bol navrhnutý a odsúhlasený dlhoročný člen AČE 
SR, Ing. Šefčík. Prof. Bodík stručne uviedol jeho profesné pôsobenie a v súlade so 
stanovami požiadal VZ o jeho potvrdenie ako člena výboru. Súčasne poďakoval Ing. Belicovi 
za jeho doterajšiu prácu vo výbore a vyslovil presvedčenie že bude pokračovať vo svojom 
aktívnom radovom členstve.   
 
VZ v určenom čase jednohlasne schválilo nového člena výboru Ing. Petra Šefčíka. 
 
Ing. Matulová a Prof. Bodík informovali o výsledku internetového výberu loga AČE SR. 
Vyberalo sa medzi pôvodným logom a novo navrhnutým logom používaným aj v priebehu 
minulého roku pri príležitosti 20. výročia AČE SR. Hlasovanie bolo s cieľom poskytnúť 
možnosť vyjadriť názor všetkým členom, nielen účastníkom VZ, riešené internetovo v 
priebehu februára 2019. Avízo o hlasovaní bolo zasielané členom elektronickou poštou na 
nimi zadané adresy. Z oprávnených hlasovania sa zúčastnilo 39, vybrané bolo nové logo s 
počtom hlasov 34. V zmysle uznesenia predošlého VZ z roku 2018 je táto informácia 
podávaná VZ na vedomie, bez ďalšieho potvrdzovania. 
 
Prof. Bodík informoval o oslovení o rámcovú spoluprácu zo strany SAVE (Slovenská 
asociácia vodárenských expertov). Výbor navrhol obvyklú formu memoranda o spolupráci, 
obdobne ako napríklad s ASPEK-om, IWA. VZ je týmto predložené memorandum na 
schválenie.  
 
VZ v jednohlasne schválilo predložené memorandum o spolupráci so SAVE. 
 
Prof. Bodík informoval o spôsobe a dôvodoch použitia príspevku pre školskú exkurziu na 
FCHPT STU uvedenom vo finančnom pláne. 
 
Ing. Matulová informovala, že na výzvu k účasti mladých autorov na konferencii Voda 2019 v 
Poděbradech sa ku dňu VZ (deň pred deadline) prihlásilo 9 záujemcov.  
Pozn.: následne po VZ sa nahlásili ďalší záujemci a AČE SR využije podporu pre plný 
plánovaný počet účastníkov - 10. 
 
Ing. Imreová vystúpila s návrhom na zriadenie odbornej skupiny „Zápach v stokových 
sieťach a na ČOV“. Popísala jej zameranie, ktoré má byť v prvom rade na výmenu a 
rozširovanie informácií. 
V diskusii sa vyjadrili Ing. Bilanin, Ing. Hlavačka a Prof. Hutňan. Boli zmienené systémy 
plošného rozprašovacieho systému (kompostáreň pri ČOV), dávkovania chemikálií do 
kanalizácie a podobne. Problematická je však úroveň legislatívna a súčasne ekonomické 
náklady. V každom prípade bude vhodné zriadiť priamu komunikáciu, prípadne aj stretnutie 
záujemcov o riešenie tejto témy. 
 
VZ jednohlasne schválilo zriadenie odbornej skupiny „Zápach v stokových sieťach a 
na ČOV“ a poveruje Ing. Imreovú jej koordináciou. 
 
Prof. Bodík informoval o konferencii EWA a návrhu na účasť pre účasť korporatívnych 
členov. V reakcii Ing. Kucman navrhol viac podporiť aktivity EWA spojené s mladými členmi. 
 
V rámci širšej diskusie o vystúpil Ing. Bezák s tým, že ako zástupca korporatívneho člena 
vidí hlavný prínos členstva v podpore odborného renomé firmy. 
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Prof. Bodík navrhol organizovať exkurziu AČE SR do Prahy, na novú linku ÚČOV, podľa 
možnosti spojenú aj s exkurziou na múzeum starej ČOV. Po diskusii bol návrh prijatý do 
plánu činnosti ako aj plánu hospodárenia s tým, že výbor zabezpečí organizačné náležitosti. 
 
Prof. Hutňan informoval o rozširovaní sa elektronického prihlasovania na konferencie s tým, 
že odporúča jeho používanie aj pre akcie AČE SR. K tomu je potrebné zakúpiť si 
licencovaný software. V diskusii sa Ing. Rajczyková a Ing. Frank vyslovili za, Ing. Kucman 
pripomenul, že je vhodné overiť použitie. 
Z diskusie vyplynula požiadavka na výbor, aby zistil podmienky a pripravil návrh riešenia s 
tým, aby sa prípadne mohol systém použiť na konferenciu OV 2020. 
 
Ku podpore účasti na konferencii Voda 2019 v Poděbradech uviedol Ing. Hlavačka, že akcia 
je veľmi široko zameraná s malým dosahom na hlbšiu odbornosť. Ing. Belica informoval, že 
podpora v predošlom ročníku mala pozitívny ohlas medzi mladými účastníkmi podporenými 
AČE SR.   
 
Po ukončení tém na diskusiu Prof. Bodík poďakoval všetkým členom za spoluprácu v roku 
2018 a poprial celej členskej základni veľa úspechov v roku 2019. 
 
Po skončení VZ bol seminár korporatívneho člena Hydrotech a.s., ktorý viedol Ing. Bočan a 
informoval o technických aj realizačných skúsenostiach firmy. 
 
zapísal: Ing. Dian, sekretár AČE 
 
 


