
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM TRENČÍN
v spolupráci s PRIATEĽMI ZEME – SPZ Vás pozývajú 
na legislatívno-informačný seminár, ktorý sa uskutoční 
v rámci projektu „Povedzme si všetko o kompostovaní!“

BIOLOGICKÉ ODPADY 
A SAMOSPRÁVA
Trenčín (Okresný úrad, malá zasadačka č. 140, 

prízemie, Ul. Hviezdoslavova 3)

4. jún 2014, 9:00

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na legislatívno-informačný seminár, 

BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA, ktorý sa uskutoční dňa 4. júna 2014

Obec/mesto/organizácia: ...................................................................................................................

Počet účastníkov: ......... IČO: .................................... DIČ: .................................. člen RVC:  áno/nie

E-mail: .................................................................... Tel: .....................................................................

V ............................................................. dňa ....................................

           podpis, pečiatka

Záväznú prihlášku do 29. 5. 2014 môžete poslať na: 
RZMOSP – Regionálne vzdelávacie centrum; K dolnej stanici 20A (budova TSK); 911 01 Trenčín; 

e-mail: rvctn@stonline.sk

CIEĽ
Informovať mestá a obce 
o tom, ako správne nakladať 
s biologickými odpadmi na 
území samosprávy v súlade 
s odpadovou legislatívou. 
Vysvetlíme jednotlivé ustano-
venia zákona o odpadoch 
a ich aplikáciu v praxi. 
Ukážeme, ako sa dá vytvoriť 
motivačné prostredie pre 
pôvodcov odpadov a ako 
ich môžme efektívne zapojiť 
do zavedeného systému 
nakladania s odpadmi.   

Seminár sa uskutoční v rámci projektu „Povedzme si všetko 
o kompostovaní!“, ktorý bol finančne podporený Islandom, 
Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu 
Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis 
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia 
pre sociálne zmeny. 

PROGRAM

 Legislatíva v nakladaní s biologickými odpadmi.

 Prehľad možností obcí pri nakladaní s biologickými odpadmi 
zahŕňajúcich podporu domáceho kompostovania, prevádzku obecného 
kompostoviska, triedený zber.

 Príklady dobrej praxe v oblasti biologických odpadov v obciach.

LEKTORI

 Odborní pracovníci Ministerstva životného prostredia SR

 Branislav MOŇOK, OZ Priatelia Zeme – SPZ

 Mgr. Lenka BEZNÁKOVÁ, OZ Priatelia Zeme – SPZ

 Martin VALENTOVIČ, OZ Priatelia Zeme – SPZ



ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 4. jún 2014

Začiatok: 9:00 hod.

Miesto konania: Okresný úrad Trenčín – malá 
zasadačka č. 14; Ul. Hviezdoslavova 3 

Uzávierka prihlášok: záväznú prihlášku 
zašlite OBRATOM, najneskôr do 29. 5. 2014 
na adresu: 

RZMOSP – Regionálne vzdelávacie centrum, 
K dolnej stanici 20A (budova TSK), 
911 01 Trenčín,  

e-mail: rvctn@stonline.sk, 

Najjednoduchšie prihlásenie sa cez 
www.avs-rvc.sk, záložka TRENČÍN.

Poplatok:

 bez poplatku

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou 
zasadačky, preto je potrebné poslať prihlášky 
podľa možností čo najskôr (zaradenie bude 
podľa dátumu doručenia prihlášky). 

Šetrite svoj čas a peniaze... 

...prihláste sa na školenie vyplnením 
jednoduchého formulára na www.avs-rvc.sk, 
záložka TRENČÍN

...žiadne balenie prihlášok a platenie 
poštovného... 

AKTUÁLNY PREHĽAD ŠKOLENÍ, 
POZVÁNKY NA STIAHNUTIE A VEĽMI 
JEDNODUCHÉ PRIHLÁSENIE SA NA 
ŠKOLENIE NÁJDETE NA www.avs-rvc.sk, 
záložka TRENČÍN:

 Kliknite na TRENČIN, zobrazí sa vám 
stránka RVC TRENČÍN, na ľavej strane 
pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA, 
zobrazí sa vám zoznam školení, vyberte 
si podujatie (školenie), o ktoré máte záujem 
a kliknite na jeho názov, otvorí sa vám 
PRIHLÁŠKA, vypíšte požadované údaje 
a kliknite na POSLAŤ. 

 Následne obdržíte oznámenie o potvrdení 
prijatia vašej prihlášky. 

 Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete 
POZVÁNKU, ktorú si môžete STIAHNUŤ 
do PC, resp. vytlačiť.

            Mgr. Jaroslava Pupišová 

       riaditeľka kancelárie združenia 

OTÁZKY PRE LEKTOROV 

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

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

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

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

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

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

AKTUÁLNE 
INFORMÁCIE 
O VZDELÁVACÍCH 
AKTIVITÁCH 
nájdete na 
www.avs-rvc.sk
záložka TRENČÍN


