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ŠTATÚT  ODBORNEJ SKUPINY AČE :     
 

ÚSPORNÉ OPATRENIA V TECHNOLÓGII ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD 
 

CIELE :    Výmena skúseností a poznatkov zameraných na úsporu nákladov v prevádzke 
kanalizácií a ČOV, aplikácia najlepších dostupných technológií čistenia 
odpadových vôd, podpora legislatívnych zmien vedúcich k znižovaniu 
prevádzkových nákladov, podpora prevádzkovo úsporných technológií čistenia 
odpadových vôd, návrhy opatrení a inovácií súvisiacich so znižovaním 
prevádzkových nákladov, optimalizácia čistiarenských procesov, podpora 
energetickej sebestačnosti prevádzok ČOV, podpora produkcie a využitia 
bioplynu, valorizácie kalov a pod. 

 
 
ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA :    
 
Ing. Marián Bilanin, PhD. - predseda  
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 
 
Účasť v odbornej skupine "Úsporné opatrenia v technológii čistenia odpadových vôd" je 
otvorená pre všetkých členov AČE SR, ale aj nečlenov so záujmom o aktívnu účasť na 
činnosti tejto odbornej skupiny.   
 
 
DLHODOBO PLÁNOVANÉ AKTIVITY :  
  
o Aplikácia BAT - najlepších dostupných technológií v čistení odpadových vôd v 
čistiarenskej legislatíve SR a následne ich uplatňovanie v praxi. 

 
o Návrhy zmien v čistiarenskej legislatíve SR vedúcich k znižovaniu nákladov na prevádzku 

kanalizácií a ČOV. 
 
o Zverejňovanie informácií, skúseností a poznatkov zameraných na úsporu nákladov v 

prevádzke kanalizácií a ČOV na web stránke AČE SR a v odborných publikáciách. 
 
o Spolupráca s odbornými organizáciami, inštitúciami a štátnou správou v oblasti 

optimalizácie prevádzky ČOV, znižovania prevádzkových nákladov, aplikácie BAT, 
spracovania kalov a pod.  

 
o Prezentácia odbornej skupiny, jej výsledkov a práce na odborných fórach, seminároch, 

konferenciách a v odborných časopisoch. 
 
o Ponuka konzultačných a expertných služieb v oblasti prevádzky kanalizácií a ČOV so 

zameraním na optimalizáciu a úsporu prevádzkových nákladov. 
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AKTIVITY ODBORNEJ SKUPINY V ROKU 2011 :   
 
o Návrh legislatívnych zmien vedúcich k znižovaniu prevádzkových nákladov ČOV. 

 
o Prezentácia návrhu BAT - najlepších dostupných technológií a legislatívnych zmien na 

odbornom seminári „Quo vadis slovenská čistiarenská legislatíva?“ v rámci výstavy 
AQUA Tren čín 20-22. 9. 2011. 
 

o Príprava materiálov a ich spracovanie vo forme Návrhu aplikácie BAT a ďalších zmien v 
slovenskej vodnej legislatíve pre Ministerstvo životného prostredia SR. 

 
 

KONTAKTY :   
 
 
Ing. Marián Bilanin, PhD. 
StVPS a.s. Veolia Voda 
Partizánska cesta 5 
974 01 Banská Bystrica 
0915 790 781 
mbilanin@stvps.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


