
Profil zakladajúceho člena NEK 

ECOWA, a.s. 

Vznik spoločnosti  
 
ECOWA, a.s. vznikla v roku 2005 s cieľom stať sa jedným z rozhodujúcich slovenských 
dodávateľov technológií na biologické čistenie odpadových vôd. Prostredníctvom chránenej 
značky „Ecowa“ sa odvtedy na trh dostávajú inovatívne slovenské zariadenia pre široký okruh 
užívateľov - domácnosti, obce i podniky. Malá domová čistiareň ECOWA 6 je súčasťou 
komplexnej ponuky spoločnosti, siahajúcej až k objektom čistiarní a ich príslušenstva pre päť 
až desaťtisíc obyvateľov.  

Činnosti spoločnosti  
 

Návrh, realizácia, prevádzkovanie a financovanie nových komunálnych  aj priemyselných 
čistiarenských technológii – biologické a chemické čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, 
odlučovače ropných látok, lapače tukov. Rekonštrukcie zastaraných vodárenských technológii. 
Poradenstvo a servis.  
Čisté riešenie pre čisté svedomie. 

Predstavitelia spoločnosti  
 

Predstavenstvo: 
Ing. Róbert Kati predseda predstavenstva a generálny riaditeľ (CEO) 
RNDr. Gabriela Kati       podpredseda predstavenstva 

Úspechy a referencie  
 

Vývoj špičkových technológii čistiarní odpadových vôd (ČOV) od 4 do 5 000 ekvivalentných 
obyvateľov (EO) . Európsky patent malej domovej biologickej ČOV ECOWA 6.  
Realizácia sústavy väčších čistiarenských technológii v prevádzkach Slovenské elektrárne, a.s. - 
ENO Nováky a Jadrová elektráreň Mochovce (EMO), Tepláreň Košice,  a.s. (TEKO), subdodávky pre 
SIEMENS, s.r.o. Bratislava, PPA Control, a.s.  Bratislava, TMG, a.s. Prievidza, rekonštrukcia 
a výstavby priemyselných – MCHB ČOV, napr. E3500 EO (Dolná Štubňa), 500 EO (Bartošova 
Lehôtka), SBR reaktor (Košice), neutralizačná nádrž (Santovka), výstavba vybraných komunálnych 
ČOV, napr. typu E2800 EO (Kráľovce), E750 EO (Letanovce, Častkov, Rudník) E500 EO (Jabloň), 
E400 EO (Boronów, Poľsko), E350 EO (prestavba pre Školu v prírode Kľačno), E250 EO (Koš), E200 
EO (Veľká Mača, RS Šarpanec), E150 EO (Opatovce, ostrov Karpathos, Grécko), E100 EO 
(Kocurany), E50 EO (Spišské Hanušovce, Nové Sady) a menšie E30 EO, E20 EO, E10 EO, E6 EO 
(okrem Slovenska aj Česko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Bosna-Hercegovina ). 

Kontaktné údaje  
 

ECOWA, a.s. 
Včelárska 1 
971 01 Prievidza 
Slovenská republika 
 +421 903 202 966  (mobil) 
+421 46 5420 182 (tel,fax) 
marketing@ecowa.sk 
www.ecowa.sk 
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