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• začiatkom roku 2009 - Štúdia posúdenia procesu čistenia
odpadových vôd

• zo štúdie vyplýva:

- spracovanie kalu predstavuje určitú následnú, obslužnú činnosť,
nevyhnutne tesne spojenú s vodnou linkou vstupmi aj výstupmi, ale
do určitej miery predsa len nezávislú, čiastočne charakterom a
čiastočne aj technologicky

- kalové hospodárstvo len dokončuje čistiarenské procesy, ktoré
neboli dokončené, ale len presunuté na iné miesto

- proces čistenia na ČOV - core časť (vyčistenie vody)
- non core časť (spracovanie kalu,

energetické využitie kalu)
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 Objektivizácia účtovania nákladov a výnosov
pri procese čistenia odpadových vôd

 Riešenie problematiky nakladania s BRO v
rámci povinností samosprávy

 Rozvoj nových aktivít bez vplyvu na hlavné
činnosti vodárenskej spoločnosti

 výroba a dodávka elektrickej energie

 spracovanie BRO pre iné podnikateľské subjekty
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• „Biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a
porovnateľný odpad z potravinárskych závodov

• Bratislavský kraj – neexistuje zariadenie na spracovanie biologického odpadu

• BRO vyprodukovaný v Bratislavskom kraji, ktorý v danom období nebol zhodnocovaný a 
jeho objem predstavoval 120.636 ton ročne

• z toho BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) predstavoval 21.157 ton ročne
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primárny kal 200 tis. 
ton/rok

kalová sušina 28%  
40 tis. ton/rok

likvidácia kalu (externe)

Kalová linka (+ energetika)

• odčlenenie kalového a energetického hospodárstva od DČOV
• legislatívne a právne akty 

dodávka el. energie za 
nulovú cenu – krivenie ceny 
stočného

Vodná linka
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• odčlenenie kalového a plynového hospodárstva

ZSE
primárny kal 200 tis. 
ton/rok

kalová sušina 28%  
40 tis. ton/rok

likvidácia kalu (externe)
BIONERGY

Vodná linka



 Rozšírenie elektrického výkonu o 1 MW
 Rekonštrukcia potrubného systému
 Revízia a rekonštrukcia fermentačných nádrží
 Výmena kalového lisu za odstredivku

 Celkom preinvestované 1.100.000 €



Výkon kogeneračných jednotiek  1x 977 kWe, 1010 kWt
2x 341 kWe, 480 kWt
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• spracovanie BRO

ZSE

kalová sušina 28%  
40 tis. ton/rok

likvidácia kalu (externe)
BIONERGY

primárny kal 
200 tis. ton/rok

BRO
zníž. nákladov 
na sprac. kaluVodná linka
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• 1. etapa + aktivity spojené so spracovaním BRO

ZSE
primárny kal
200 tis. ton/rok

popol
4 tis. ton/rok

BRO
zníž. nákladov 
na sprac. kalu

ostatné

ČOV BVS

kalová sušina 28%  
40 tis. ton/rok
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•oddelenie vodnej linky od kalovej a energetickej časti: 
ÚČOV Vrakuňa
ČOV Petržalka
ČOV Senica
ČOV DNV

• vybudovanie technológie na spracovanie BRO:
ÚČOV Vrakuňa

• vybudovanie technológie na zhodnocovanie kalovej sušiny:
ÚČOV Vrakuňa – dostatočný kapacitný potenciál
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•zníženie nákladov KPaEH  =>  zníženie nákladov   BVS

•zvýšenie tržieb z elektrickej energie => efektívne využívanie elektrickej energie

•obnova technológií kalového, plynového a energetického hospodárstva

•reálne stanovenie výšky a efektivity využitia zdrojov

•možnosť čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov mimo štrukturálnych 

fondov

•kooperácia z inými subjektmi

•energetické služby pre komunálny sektor  =>  zníženie nákladov na elektrinu 

pre mesto Bratislava a jeho komunálne spoločnosti
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Ďakujem za pozornosť!


