
Program seminára  
 
 

 

08,30  Registrácia úèastníkov 
 

09,00  Otvorenie seminára 
 

09,10 Doc. Ing. Igor Bodík, PhD.  
FChPT STU Bratislava  
Situácia v decentralizovanom èistení 
odpadových vôd v krajinách strednej 
a východnej Európy. 

 

09,35 RNDr. Peter Arnold   
WRA Slovakia, s.r.o., Bratislava 
Prírodné èistiarne odpadových vôd – 
perspektíva aj pre Slovensko 

 

10,00 Dr.-Ing. Karol Kratochvíl   
ASIO-SK s.r.o. Bytèa 
Membránová filtrácia a èistenie 
odpadových vôd z malých zdrojov 

 

10,25 Ing. Štefan Mièo   
Ekoprogres, v.d.Trenèín 
Domové èistiarne odpadových vôd - 
skúsenosti zo Slovenska a Európy 

 

11,00 Prof. Dr.-Ing. Ralf Otterpohl   
TU Hamburg-Harburg,  
Progresívne metódy separácie 
a èistenia odpadových vôd – 
skúsenosti zo sveta 

 

12,00  Diskusia   
 

12,30 Ukonèenie seminára  

Záväzná prihláška 

na odborný seminár 

 
 

Ekosanitácia a decentralizované 
nakladanie s odpadovými vodami 

 
 
Priezvisko, meno, titul  

1. ..............................................................
. 

2. ..............................................................
. 

3. ..............................................................
. 
 
 
Názov a adresa vysielajúcej organizácie 
 

.....................................................................

. 

.....................................................................

. ��� �� 

.......................................... 

tel.  
.............../............................................... 

E-mail  ......................................................... 

Ciele seminára 
 
 

      

     Nakladanie s odpadovými vodami z malých 
zdrojov na vidieku resp. v horských oblastiach sa 
stáva ve¾mi aktuálnou témou nielen na Slovensku. 
Výstavbou stokových sietí a èistiarní pre mestské 
aglomerácie sa (optimisticky) uvažuje v horizonte 
2015 napojenie asi 80% obyvate¾ov Slovenska na 
tieto systémy. Napriek tomu bude viac ako milión 
obyvate¾ov odkázaných na lokálne a decentralizo-
vané spôsoby èistenia odpadových vôd.  
 

     Práce na výstavbe stokových sietí a èistiarní 
v mestských aglomeráciách sú pod drobnoh¾adom 
mnohých našich aj zahranièných expertov, avšak 
výstavba a prevádzka malých vidieckych èistiarní 
je èasto mimo záujmu odborníkov. Výsledkom je 
v mnohých prípadoch nevhodne nadimenzovaná 
alebo zle prevádzkovaná èistiareò. 
 

     Celosvetová organizácia Global Water Partne-
rship vyvíja v ostatnom období úsilie na riešenie 
problémov sanitácie a udržate¾ného rozvoja aj 
z poh¾adu èistenia odpadových vôd. Prvou etapou 
tohto snaženia je poukáza� na efektívne a ekono-
micky dostupné postupy èistenia odpadových vôd 
v krajinách strednej a východnej Európy. Výsled-
kom bude publikácia, ktorá aj laickej verejnosti 
predstaví možností èistenia odpadových vôd vo 
vidieckych lokalitách. 
 
      

     Cie¾om seminára bude prezentova� a disku-
tova� možné smery prípadného vývoja èistenia 
odpadových vôd z malých sídiel v podmienkach 
Slovenskej republiky pre najbližšie roky.  



Asociácia èistiarenských expertov SR 
Oddelenie environmentálneho inžinierstva 

ÚChEI FCHPT STU Bratislava 

 

 

 

a 
Ekoprogres, v.d. Trenèín 

WRA Slovakia, s.r.o  
(korporatívni èlenovia AÈE SR) 

Vás pozývajú na odborný seminár 
  v rámci 14. roèníka medzinárodnej výstavy 

AQUA 

Ekosanitácia a 
decentralizované nakladanie 

s odpadovými vodami 

dòa 21. júna 2007 
o 9,00 hod 

 
 

na Výstavisku TMM, a.s. v Trenèíne 
Pavilón è.3 - Programové centrum 

Organizaèné pokyny 

Termín konania:

Miesto konania:

21. jún 2007 od 9,00 hod

Výstavisko TMM a.s. Trenèín
Pavilón è.3 -Progr. centrum

Úèastnícky poplatok
Úèas� na odbornom seminári je po zaslaní 
vyplnenej prihlášky zdarma. 

Korporatívni èlenovia AÈE budú formou 
postrov prezentova� svoju firmu.

Organizácia má právo vysla� náhradníka za 
prihláseného úèastníka. 

Kontakt: 
Doc. Ing. Igor Bodík, PhD.
Odd. environmentálneho inžinierstva
ÚChEI FChPT STU, 
Radlinského 9
812 37 Bratislava  
Tel: 02 5932 5384
Fax: 02 5249 5243
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