
BIOLOGICKÉ ODPADY 
A SAMOSPRÁVA
Trnava (zasadačka Trhová 2, 1. posch., oproti MsÚ, 

v budove Mestskej Polície)

17. jún 2014, 8:15

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na legislatívno-informačný seminár BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA, ktorý sa uskutoční 
dňa 17. 6. 2014 v Trnave (zasadačka Trhová 2, 1.posch.).

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

E-mail: .................................................................... Tel./Mobil: ..........................................................

Meno, priezvisko: ................................................................................................................................

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

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

           podpis, pečiatka

Prihlásiťsa môžete najneskôr  do 4.6.2014.
Prihlášky neposielajte poštou. Prihlasujte sa cez elektronické formuláre na www.avs-rvc.sk

(v časti Trnava), v krajnom prípade napíšte e-mail na zmo@zmo.sk.

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

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: 17. jún 2014

Začiatok: 9:00 hod., 8:15 hod. prezentácia

Miesto konania: zasadačka Trhová 2, 
1.posch., Trnava (oproti MsÚ, v budove 
Mestskej Polície)

Poplatok:

 pre členov RVC: 5,- €/účastník

 pre nečlenov: 10,- €/účastník 

VOPRED na účet RVC v PRIMA banka 
Slovensko, a.s., pobočka Trnava, číslo: 
1175985002/5600, VS: 170614, ŠS: IČO. 

IBAN: SK98 5600 0000 0011 7598 5002 

SWIFT Code: KOMASK2X 

 Platba prevodom na účet RVC, vopred tak, 
aby bola platba pripísaná najneskôr 1 deň 
pred konaním seminára na účte RVC.

 Poplatok je stanovený dohodou v zmysle 
zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté 
sú v ňom náklady na organizáciu, lektora, 
občerstvenie, réžia RVC. Nie sme platiteľmi 
DPH. 

 Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s príjmovým pokladničným 
dokladom resp. výpisom z účtu o úhrade 
tvorí doklad pre zúčtovanie, má platnosť 
faktúry. 

 V zmysle autorského zákona nie je možné 
vyhotovovanie zvukového, obrazového 
záznamu seminára!

 V prípade Vašej neúčasti poplatok 
nevraciame, je možné poslať náhradného 
účastníka. 

   Mgr. Andrea Briestenská 

   RVC Trnava 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 
A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU 
NÁJDETE www.avs-rvc.sk.

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka 
RVC Trnava, na ľavej strane pozrite MENU, 
potvrďte PODUJATIA, zobrazí sa vám zoznam 
školení, vyberte si podujatie, o ktoré máte 
záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí 
sa vám PRIHLÁŠKA, vypíšte požadované 
údaje a kliknite na POSLAŤ. Následne 
dostanete mailom potvrdenie o prijatí vašej 
prihlášky. 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete  
POZVÁNKU, ktorú si môžete STIAHNUŤ 
do PC, resp. vytlačiť. Prihlasujte sa až vtedy, 
ak je zverejnená už i pozvánka. 

Žiadne vypisovanie klasických prihlášok, 
balenie a cesta na poštu... prihlasujte sa 
elektronicky.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

Potvrdzujeme, že sme dňa: ................................. uhradili z nášho účtu: ...............................................

čiastku: ..................... € pre (počet): ................ účastníkov seminára, 

VS: 170614, ŠS: IČO
 

BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA 

RVC Trnava, Trhová 2, 917 00 Trnava
č. účtu: 1175985002/5600, VS: 170614, ŠS: IČO 
IBAN: SK98 5600 0000 0011 7598 5002 
SWIFT Code: KOMASK2X

v prospech účtu RVC Trnava
číslo: 1175985002/5600 

V ................................................ 

dňa .................................... 2014

             Pečiatka a podpis


