
Zápis z 24. Valného zhromaždenia AČE SR
v

Valné zhromaždenie zahájila privítaním prítomných Ing.Zuzana Matulová, PhD, podpredseda 
AČE SR. Odovzdala pozdravy rokovaniu od partnerskej CzWA, ASPEK, IWA a
prof. Ing. Igora Bodíka, PhD, ktorý sa pre chorobu nemohol zúčastniť. Konštatovala, že 
aktuálny počet prítomných členov je pod stanovami určenou polovicou členov s
právom, takže body programu schvaľované hlasovaním VZ budú riešené v
stanovami až po hodine od začiatku VZ. Následne predstavil

Prítomní: 31; podľa prezenčnej listiny v

Ospravedlnení: 3 

Seminára sa zúčastnilo: x účastníkov

VZ sa stalo uznášania schopným v
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 nasledovné

09:30 – 11:30 

1. Schválenie programu 

2. Informácia o  aktivitách AČE SR v

3. Informácia o členskej základni AČE SR  

4. Správa o hospodárení AČE SR a finančný plán na rok 2022

5. Správa revíznej komisie AČE SR  

6. Plán aktivít na rok 2022

7. Diskusia a rôzne 

 

Mimo program prebehiali nasledovné aktivity:

11:30 – Prezentácia firmy Air Consulting, s.r.o.

12:30 Obed 

VZ v určenom čase program schválilo jednohlasne

2. Aktivity AČE SR v roku 2021

 

24. Valného zhromaždenia AČE SR konaného dňa 31.3.2022 
v Bratislave, začiatok 9:30 

 

Valné zhromaždenie zahájila privítaním prítomných Ing.Zuzana Matulová, PhD, podpredseda 
pozdravy rokovaniu od partnerskej CzWA, ASPEK, IWA a

prof. Ing. Igora Bodíka, PhD, ktorý sa pre chorobu nemohol zúčastniť. Konštatovala, že 
aktuálny počet prítomných členov je pod stanovami určenou polovicou členov s

y programu schvaľované hlasovaním VZ budú riešené v
stanovami až po hodine od začiatku VZ. Následne predstavila program VZ. 

; podľa prezenčnej listiny v archíve AČE SR 

účastníkov 

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 

Schválenie programu 20. VZ AČE SR 
zmysle nasledovného programu: 

2. Informácia o  aktivitách AČE SR v roku 2021 

3. Informácia o členskej základni AČE SR   

4. Správa o hospodárení AČE SR a finančný plán na rok 2022 

5. Správa revíznej komisie AČE SR   

rok 2022 

Mimo program prebehiali nasledovné aktivity: 

Prezentácia firmy Air Consulting, s.r.o. 

VZ v určenom čase program schválilo jednohlasne 

roku 2021 

konaného dňa 31.3.2022 

Valné zhromaždenie zahájila privítaním prítomných Ing.Zuzana Matulová, PhD, podpredseda 
pozdravy rokovaniu od partnerskej CzWA, ASPEK, IWA a predsedu, 

prof. Ing. Igora Bodíka, PhD, ktorý sa pre chorobu nemohol zúčastniť. Konštatovala, že 
aktuálny počet prítomných členov je pod stanovami určenou polovicou členov s hlasovacím 

y programu schvaľované hlasovaním VZ budú riešené v súlade so 
program VZ.  

1 hod. po zahájení. Hlasovania 
sú v zápise uvedené v zmysle programu, aj keď boli vykonané v zmysle stanov až po viac 



Ing. Matulová predniesla aktivity AČE za posledný rok, ktorá informovala o nich nasledovne: 

• 23. VZ 2021 dotazníkovo, voľby nového výboru a revíznej komisie AČE 

• Konferencia VODA 2021 v Litomyšli – 22.-24. september 2021,  

– AČE ako spoluorganizátor,  

– AČE podporilo 4 mladých vodárov pri aktívnej účasti na konferencii. 

• VÚVH konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV “, 20. – 22. 10. 2021, 
AČE spoluorganizátor, konferencia online 

• AČE SR udelila ceny za najlepšie diplomové práce v odbore za rok 2021 : 

Ing. Katarína Čegiňová: „Využitie kuchynských a reštauračných odpadov na zvýšenie 
produkcie bioplynu na komunálnych ČOV “,  študijný program Environmentálna chémia a 
technológia, FCHPT STU Bratislava. 

• Asociácia aktívne participovala aj 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 (členka 
AČE SR). 

• Odborné skupiny v roku 2021 :  

– „Monitoring a možnosti odstraňovania organických mikropolutantov z vôd“, 
zastrešuje projekt MZ SR o monitoringu drog v odpadových vodách SR.   

– „Zápach v stokových sieťach a na ČOV“  

– Malé a domové ČOV“ sa 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 

• Aktualizácia web stránky a propagačných materiálov 

– Pridávanie nových informácií (Ing. Gablíková) – www.acesr.sk 

– Príprava konferenčno – seminárového softwaru  

• konferencia.acesr.sk   

• seminar.acesr.sk  

Výbor AČE SR vyslovilo vďaku organizátorom všetkých odborných akcií v roku2021 za ich 
čas a úsilie venované príprave a realizácii jednotlivých akcií.  

 

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

Informáciu podal prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD, 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:  

 

Noví individuálni členovia:  



Ing. Paula Bimová, PhD.  individuálny riadny člen 

Ing. Petra Szabová PhD.  individuálny riadny člen 

Ing. Lucia Ivanová, PhD.  individuálny riadny člen 

Ing. Alena Popovičová, PhD. individuálny riadny člen 

Ing. Peter Bočan, MSc.  individuálny riadny člen 

Ing. Nikolas Gróf, PhD.  individuálny riadny člen 

Ing. Matúš Tabiš   individuálny riadny člen 

Ing. Dóra Varjúová   individuálny člen - študent 

Ing. Barbora Jankovičová  individuálny člen – študent 

Ing. Hana Hanuliaková  individuálny člen – študent 

Ing. Ines Karlovská   individuálny člen – študent 

 

VZ v určenom čase schválilo nových individuálnych členov riadnych aj študentských 
jednohlasne 

Nový korporatívny člen: žiaden 

 

Ukončenie členstva:  

V zmysle stanov sa ukončenie členstva na vlastnú žiadosť neschvaľuje, iba berie na 
vedomie. 

Ing. Juraj Karas   individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 

Ing. Nina Glausová  individuálny riadny člen – na vlastnú žiadosť 

 

Donauchem, s.r.o.  ukončenie na vlastnú žiadosť (korporatívny člen) 

VZ vzalo na vedomie ukončenie členstva vyššie menovaných.  

 

Členská základňa (po schválení predložených zmien):  

– individuálni členovia : 128 (+7-2) 

– v tom 1 čestný člen, 109 riadnych, 6 pridružených a 12 študentov 

– korporatívni členovia : 20 (-1)   

– spolu : 148 (počet hlasov 136 bez členov-študentov)  

 

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



Výbor navrhuje na rok 2022 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 v roku 2021 

Hospodár, Ing. Zuzana Imreová, PhD, informovala VZ o hlavných príjmových a výdavkových 
položkách za obdobie 1.1.2021 – 1.1.2022. 

 

V roku 2021 niektorí členovia AČE SR riešili odborné práce pre nasledovné firmy: 

• Hydrobiologické hodnotenie kalov na ČOV pre Mondi SCP Ružomberok 
(Kollárová)  

• Optimalizácia a návrh úpravní vôd pre Eurowater (Zakhar) 

Aktivita príjem výdaj rozdiel
členské 7 342 € - € 7 342 € 
Odborné konzultačné služby 36 235,04 € 30 498,72 € 5736,32 €
HZ TVK (Hutňan) 6800,00 2402,31 4397,69
HZ Mondi 20 (Kollárová) 2450,00 678,84 1771,16
HZ Mondi 21 (Kollárová) 5600,00 3247,29 2352,71
HZ Eurowater 2/21(Zakhar) 643,76 302,78 340,98
HZ Eurowater 11/21 (Zakhar) 1091,28 630,42 460,86
HZ MZ Drogy 20 (Bodík) 207,78 -207,78
HZ MZ Drogy 21 (Bodík) 18000,00 13687,57 4312,43
HZ BIONERGY 2020 (Bodík) 693,78 -693,78
HZ Evonik Slov. Ľupča (Bilanin) 1650,00 789,03 860,97
HZ odvody soc. a zdrav.poisť. 7858,92 -7858,92

režijné náklady 22 € 16 137,36 € - 16 115,36 € 
Poštovné, PO BOX, web doména 22,00 2170,61 -2148,61
Vedenie účtovníctva, dane, mzdy 0,00 4796,63 -4796,63
Dohody AČE (Gábliková, Onderová) 0,00 1257,52 -1257,52
Bankové poplatky, prevody 0,00 203,20 -203,20
Exkurzie 0,00 0,00 0,00
T-mobile – služby 0,00 388,15 -388,15
EWA – členské, cestovné 0,00 1196,00 -1196,00
Ceny AČE 0,00 100,00 -100,00
Sponzorstvo – vložné VODA 2021 0,00 122,40 -122,40
SOVAK – predplatné 0,00 2619,05 -2619,05
Vodní hospodářství - predplatné 0,00 3283,80 -3283,80

SPOLU 43 599,05 € 46 636,08 € -3 037,04 €



• Monitoring drog v odpadových vodách SR, pre NCMD – projekt MZ SR (Bodík) 

• Štúdia spracovania kalov pre BIONERGY, a.s. (Bodík) 

• Posúdenie kalových hospodárstiev v pôsobnosti TVK (Hutňan) 

• Vplyv ČOV Evonik Slovenská Ľupča na recipient (Bilanin) 

Celkový príjem z odborných a konzultačných prác za rok 2021 bol 36 235,05 € 

VZ vzalo na vedomie realizované aktivity AČE SR. 

 

Stav na účtoch k 1.1.2021 resp. k 1.1.2022 je zhrnutý v tabuľke. 

stav k 1.1.2021     

Hotovosť Banka účet1 Banka účet2 CZK hotovosť 

203,67 €     13 973,22 € 21 756,74 € 866,50 CZK 

Spolu     35 933,63 €   866,50 CZK 

stav k 1.1.2022     

Hotovosť Banka účet1 Banka účet2 CZK hotovosť 

104,24 €    11 976,41 € 20 815,94 € 866,50 CZK 

spolu    32 896,59 €   866,50 CZK 

 

VZ v určenom čase jednohlasne odsúhlasilo správu o hospodárení AČE SR za rok 
2021.  

Výbor predložil VZ návrh finančného plánu na rok 2022, ktorý uviedla Ing. Imreová. Očakáva 
sa príjem z konferencie Odpadové vody, avšak bolo uvedené, že definitívny návrh 
finančného plánu na rok 2022 bude určený až po diskusii VZ, podľa prípadne upravených 
aktivít pre rok 2022. 

 Príjem Výdaj 

 Členské príspevky 10 800 0 

 24. VZ Bratislava  0 1 500 

 Expertné práce 2022 2 000 0 

 Banka, telefón, pošta, kanc. potreby, 
občer., dary, dane, www 

0 3 000 

 Výbor (služob.cesty + akcie) + 
účtovníctvo + administratíva 

0 2 500 

 Konferenčný software 0 7 000 

 konferencia Odpadové vody 2022 100 000 85 000 



 Seminár Koreňové ČOV 2022 1 500   500 

 Časopis Vodní hospodářství (časopis + 
redakčná rada) 

0 2 500 

 Časopis SOVAK 0 2 000 

 Spolupráca AČE SR a FCHPT STU 
(exkurzia) 

0 1 000 

 EWA členské 2022 + aktivity 0 2 000 

 Nákupy (knihy, dary, ...), + ostatné iné 
výdaje  

0    500 

 Odborné skupiny réžia 0 1 000 

 Spoločné zasadnutie výborov AČE a 
CzWA 

0 1 500 

   

  SPOLU 114 300 110 000 

 

stav účtov AČE SR bol 01. 01. 2022 : 32 896,59 € 

očakávaný stav účtov AČE SR je k 01.01. 2023 : 37 196 € 

VZ v určenom čase jednohlasne odsúhlasilo finančný plán AČE SR na rok 2022.(v 
zápise je uvedená už výsledná podoba finančného plánu) 

 

5. Správa revíznej komisie AČE SR – príloha zápisu z 24. VZ  

Prof. Drtil poďakoval za prezentáciu hospodárenia AČE SR a požiadal predsedu revíznej 
komisie AČE SR, Prof. Hutňana o jeho správu. Na úvod Prof. Hutňan informoval, akým 
spôsobom bola pred rokom zvolená revízna komisia, pričom bol zvolený 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 2021. 

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 2022 
 

• Plánujeme odborný seminár s exkurziou o koreňových ČOV na 18.mája 2022 v 
stredisku Prameň v Častej 



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

• Participácia na organizácii konferencie Kaly a odpady 2022 v termíne 15.-16. jún 
2022 v Brne 

• Spoločné stretnutie výborov AČE SR a CzWA v Smoleniciach (8.-9.9.2022) 

• Konferencia „Odpadové vody 2022“, 19.–21.10.2022, Štrbské Pleso,  

• Prísľub na ďalší projekt z NCMD – MZdr SR  

• Online semináre na aktuálne témy (zápach, struvit, odľahčovanie dažďových vôd...) 

 

VZ v určenom čase jednohlasne schválilo Plán aktivít na rok 2022. 

 

7. Diskusia a rôzne 

Posledným bodom valného zhromaždenia bola diskusia, ktorú otvorila Ing. Matulová 
a vyzvala prítomných členov k vyjadreniu svojich postrehov, pripomienok, námetov 
a pod. 

Ing. Thelmeinerová zhrnula aktivity súvisiace s Koncepciou vodnej politiky, na 
tvorbe ktorej sa podieľali aj členovia AČE SR.  

Ing. Hlavačka sa v súvislosti s konferenciou Kaly a odpady 2022 v Brne 
dopytoval na uznávanie členstva AČE SR v CzWA, nakoľko v minulosti to platilo. 
Túto informáciu bude potrebné overiť a zdieľať členom AČE SR.  

Súčasťou diskusie bolo predstavenie softwaru pre prihlasovanie sa na 
konferenciu Odpadové vody 2022. Ing. Zakhar zdieľal všetky potrebné informácie 
pomocou svojho konta, a odpovedal na nasledovné otázky: 

Je možné prihlásenie aj bez príspevku? – Áno je to možné. 

Je vytváraná záloha údajov konferenčného softwaru? V prípade technických 
problémov, nespadne to? – Tvorca systému má všetko potrebné, teda aj zálohu. 

Môžem vidieť prihlásených účastníkov? – Po záväznom prihlásení bude 
viditeľný zoznam účastníkov. 

Ako je to s fakturáciou? Kde nájdem faktúru? – V rámci registrovaného konta 
je vygenerovaná faktúra, ktorú je možné si stiahnuť, a zároveň pri akejkoľvek zmene 
vygenerovať upravenú novú faktúru pod tým istým číslom. 

Ak sa konferencia začne, nie je už možné faktúru meniť? – Nie je daný časový 
limit, ale je predpoklad, že už by sa faktúra nemenila. V prípade, že to bude 
potrebné, faktúru je možné meniť aj manuálne, ale je potrebné to individuálne 
komunikovať. 

Je možné nastaviť hromadné faktúry za niekoľkých prihlásených z rovnakej 
inštitúcie? – Nie je to možné, avšak po mailovej komunikácii si to dokážeme v účtoch 
spárovať tak, že by nemalo predstavovať problém, ak bude uhradená jedna spoločná 



suma, ale budú vygenerované samostatné faktúry. Je však k platbe potrebné do 
poznámky uviesť, za koho bola suma hradená. 

Zároveň bol dopredstavený link pre prihlasovanie sa na semináre, ktorý 
predstavuje podobný princíp ako v prípade konferenčného softwaru.  

Ing. Letko sa dopytoval na dopravu spojenú so seminárom o koreňových 
čistiarňach. Nakoľko sa pozvánky budú rozposielať v blízkom období, daná otázka 
bude zodpovedaná zrejme až po zistení reálneho záujmu účastníkov. 

 

Zapísal: Ing. Imreová     Overil: prof. Drtil 


