Základné informácie o konferencii Odpadové vody 2018:

Asociácia čistiarenských expertov SR

Termín a miesto konania:
17.-19. október 2018
Hotel PATRIA Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Organizátor:
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky
v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením
environmentálneho inžinierstva FChPT STU Bratislava, Výskumným
ústavom vodného hospodárstva Bratislava, Katedrou zdravotného a
environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava
Programový výbor konferencie:
Ing. Marián Bilanin, PhD. – StVPS a.s. Veolia Voda Banská Bystrica –
predseda, e mail: marian.bilanin@stvps.sk
Ing. Miloš Dian – ZsVS a.s. Nitra – zodpovedný za sekcie Fórum 33
Prof. Ing. Ján Derco, DrSc. – OEI FChPT STU Bratislava
Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. – OEI FChPT STU Bratislava
Ing. Pavel Chudoba, PhD. – Veolia Voda ČR Praha
Prof. Ing. Pavel Jeníček, PhD. – ÚTVP VŠChT Praha
Ing. Karol Kucman, PhD. – VÚVH Bratislava
Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. – KZEI SvF STU Bratislava
Prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. – KZEI SvF STU Bratislava
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – ÚTVP VŠChT Praha
Organizačný výbor konferencie:
Prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. – OEI FChPT STU Bratislava
email: miroslav.hutnan@stuba.sk
Prof. Ing. Igor Bodík, PhD. – OEI FChPT STU Bratislava
Sekretariát konferencie:
Marta Onderová, Oddelenie environmentálneho inžinierstva,
FChPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
e-mail: marta.onderova@stuba.sk
tel.: 02 / 59325387

Hlavným cieľom konferencie je prezentácia najnovších informácií,
výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z nasledovných oblastí:














aktuálna legislatíva v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd
integrovaný prístup k ochrane recipientov
navrhovanie, dimenzovanie a posudzovanie stokových sietí
výstavba, obnova a prevádzkovanie stôk a objektov na stokovej sieti
manažment zrážkových vôd
hydrobiológia, hydrochémia a analytická chémia vôd a kalov
mechanické, fyzikálno-chemické a biologické procesy čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd
odstraňovanie a opätovné získavanie nutrientov
komunálne a domové ČOV
opätovné využívanie vyčistených odpadových vôd
kalové hospodárstvo ČOV a nakladanie s kalmi
meranie, regulácia a optimalizácia procesov čistenia odpadových vôd
mikropolutanty v odpadových vodách.

V rámci konferenčnej časti budú programovým výborom na základe
abstraktov prihlásených príspevkov vytvorené prednáškové bloky a posterová
sekcia.
Súčasťou konferencie budú samostatné prednáškové sekcie mladých
výskumníkov a prevádzkovateľov. Sekcií s názvom Fórum 33 sa môžu
zúčastniť autori, resp. prví autori príspevkov, ktorých vek v čase písania
príspevkov je 33 a menej rokov. Príspevky v tejto sekcii budú hodnotené a
najlepšie príspevky budú ocenené. Hlavným cieľom týchto sekcií je vytvoriť
odborné fórum, na ktorom sa bude prezentovať a zároveň aj nadväzovať
kontakty nastupujúca generácia kolegov zo SR a ČR.

Konferencia AČE SR s medzinárodnou účasťou
Odpadové vody 2018
Zaslanie predbežných prihlášok / abstraktov príspevkov: do 15.6.2018
Informácia autorom o prijatí príspevkov: do 15.7.2018
Zaslanie plných textov prednášok a posterov: do 15.9.2018
Konečný program konferencie spolu so záväznými prihláškami bude zaslaný spolu
s druhým cirkulárom v priebehu augusta 2018. Vložné na konferenciu a poplatky za
ubytovanie a stravu budú upresnené takisto v druhom cirkulári.
Pre členov AČE SR a CzWA a pre vysokoškolských študentov bude zľavnené vložné.
Ubytovanie a strava budú zabezpečené v tom istom objekte ako samotná
konferencia. Okrem odbornej časti bude zabezpečený aj spoločenský program
umožňujúci nadviazanie a udržiavanie vzájomných profesných aj osobných
kontaktov.

ASOCIÁCIA ČISTIARENSKÝCH EXPERTOV SR (AČE SR)
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