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Cieľ konferencie
Cieľom konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ je
oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi
bezpečné a environmentálne vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie
s čistiarenským kalom. Poskytnúť najnovšie informácie z oblasti novej právnej úpravy, koncepcií;
ekonomické hľadiská a nástroje pre investičné akcie a plánovanie rozvoja stokových sietí a ČOV.
Prezentovať skúsenosti zo zrealizovanej výstavby, rekonštrukcie a obnovy kanalizačných stavieb
vo vzťahu k pripravovaným investíciám v interakcii s koncepčnými a projekčnými zámermi,
realizáciou výstavby, investičnými a prevádzkovými nákladmi, s dôrazom na technickú
a technologickú stabilitu procesu a prevádzky, riešení havárií a krízových stavov.
Tematické okruhy konferencie














legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV a stokových sietí
rekonštrukcia, intenzifikácia a obnova stokových sietí a ČOV
ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových sietí a ČOV vrátane
využitia prostriedkov z fondov EÚ
progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
dažďové vody, vody z povrchového odtoku, opätovné používanie vyčistených odpadových vôd
polutanty v odpadových vodách
prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové stavy a havárie
špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
nové technologické postupy pri výstavbe, rekonštrukcii a obnove stokových sietí a ČOV
materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
optimalizácia, automatizácia a riadenie procesov

Možnosti prezentácie


prednáška

Konferenčné materiály


zborník abstraktov



prezentácie príspevkov

Dôležité termíny:
31.7.2021

zaslanie abstraktu príspevku

20.8.2021

oznámenie autorom o prijatí prednášky
rozoslanie 2. cirkulára a programu konferencie

20.-22.10.2021

12. bienálna konferencia "Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV"
[online]

Abstrakt príspevku na konferenciu zašlite prosím v elektronickej forme najneskôr
do 31.7.2021 na adresu drahovska@vuvh.sk.
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