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Asociácia čistiarenských expertov SR 
 

 

 Vážení priaznivci konferencií Odpadové vody 2020 a Kaly a odpady 2020. 

Táto pozvánka na naše tradičné konferencie prichádza v neľahkej dobe, v ktorej 

je všeobecne jesenné konanie hromadných akcií otázne. Napriek tomu sme 

presvedčení, že nemôžeme rezignovať a musíme sa snažiť hľadieť do budúcnosti 

optimisticky. Súčasná situácia nedovolila konanie konferencie Kaly a odpady 

v plánovanom, ani náhradnom termíne, preto sa organizačný výbor oboch 

konferencií spolu s výborom AČE SR rozhodli spojiť ich konanie v jesennom 

termíne. Hlavným cieľom konferencií je prezentácia najnovších informácií, 

výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z nasledovných oblastí: 

Odpadové vody 2020  

 aktuálna legislatíva v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd 

 integrovaný prístup k ochrane recipientov, manažment zrážkových vôd 

 navrhovanie, posudzovanie, výstavba, obnova a prevádzka stokových sietí 

 hydrobiológia, hydrochémia a analytická chémia vôd a kalov 

 mechanické, fyzikálno-chemické a biologické procesy čistenia komunál- 

nych a priemyselných odpadových vôd 

 odstraňovanie a opätovné získavanie nutrientov 

 opätovné využívanie vyčistených odpadových vôd 

 kalové hospodárstvo ČOV a nakladanie s kalmi 

 meranie, regulácia a optimalizácia procesov čistenia odpadových vôd 

 mikropolutanty v odpadových vodách. 

Kaly a odpady 2020 

 aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti kalov a odpadov  

 kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd, technológie 

spracovania kalov 

 odpadové hospodárstvo, spracovanie a zhodnocovanie odpadov 

 recyklácia odpadov 

 skládky odpadov 

 monitoring a analýza kalov a odpadov 

 energetické využitie odpadovej a cielene pestovanej biomasy ako 

obnoviteľného zdroja energie, bioplynové stanice. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR (AČE SR) 
v spolupráci s 

Asociáciou vodárenských spoločností 
Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava 

VÚVH Bratislava 
Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava 

 
Konferencia AČE SR s medzinárodnou účasťou 

Odpadové vody 2020 
Konferencia s medzinárodnou účasťou 

Kaly a odpady 2020 
 

 
Zaslanie záväzných prihlášok do 25.9.2020 (marta.onderova@stuba.sk) 
Zaslanie plných textov príspevkov: do 25.9.2020 (igor.bodik@stuba.sk) 
 
 
Žiadame účastníkov konferencií o dôsledné vyplnenie záväzných prihlášok a avíz 
o platbe. Uvedenie mien účastníkov, za ktorých bola úhrada uskutočnená, v správe 
pre prijímateľa v príkaze k úhrade, uľahčí organizátorovi identifikáciu platby. 

ODPADOVÉ VODY 2020 

 

KALY A ODPADY 2020 Mediálny partner 


