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1. Legislatívne opatrenia v oblasti odpadových vôd a ich čistenia (2 hod) 

Základné pojmy a informácie a legislatívne predpisy, vodný zákon, nariadenie vlády  

2. Charakteristika odpadových vôd z komunálnej sféry a ich čistenie (6 hod) 

Komunálne odpadové vody, ich zber, vypúšťanie, postupy čistenia, technológie používané 

v čistiarňach komunálnych odpadových vôd, spracovanie a využívanie čistiarenského 

kalu. 

3. Charakteristika odpadových vôd z priemyslu a metódy ich čistenia (6 hod) 

Rozdelenie znečisťujúcich látok, čistenie priemyselných OV, Technologické linky na 

čistenie priemyselných OV, mechanické, fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické 

metódy čistenia OV z priemyslu 

4. Moderné metódy čistenia OV – iónová výmena a kvapalinová extrakcia (4 hod) 

Princípy, postupy a použitie 

5. Elektrochemické procesy (2 hod) 

Elektroflotácia, elektrokoagulácia, elektrolýza a využitie týchto metód pri čistení OV 

6. Aplikácia postupov čistenia vôd v praxi. Príklady technologických liniek. (6 hod) 

Linky na čistenie priemyselných odpadových vôd, odstraňovanie kyanidov, ťažkých 

kovov, ropných látok a pod. Existujúce postupy na spracovanie OV na Slovensku a v 

zahraničí 
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