
BIOLOGICKÉ ODPADY 
A SAMOSPRÁVA
Prešov (Odborový dom kultúry, 2.posch. č. 47

Námestie mieru 1, Prešov)

19. jún 2014, 8:30

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na legislatívno-informačný seminár BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA, 

ktorý sa uskutoční dňa 19. 6. 2014 v Prešove, ODK, Námestie mieru 1, 2. posch. č. dv. 47

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

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

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

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

           podpis, pečiatka

Záväznú prihlášku do 13. 6. 2014 môžete poslať na: 
RVC Prešov; Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

alebo faxom, zázn., tel., mailom: 051/77 34 215, rvcpo@juko.sk, M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
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: 19. jún 2014

Začiatok: 9:00 hod., 8:30 hod. prezencia

Miesto konania: Odborový dom kultúry, 
2.posch. č. 47; Námestie mieru 1, Prešov

Uzávierka prihlášok: 13. jún 2014

Termín uzávierky je len orientačný, dátum 
sa môže zmeniť podľa naplnenia kapacity.

Poplatok:

 člen RVC PO: bez poplatku

 nečlen RVC PO: 10,- €/účastník 

č. účtu: 2578922254/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254 

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 1906

Vo vložnom je zahrnuté: vložné na seminár, 
občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, 
organizačné náklady.

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, 
faxom, alebo cez  www.rvcvychod.sk. Platby 
vložného odporúčame realizovať prevodným 
príkazom vopred na účet RVC Prešov.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

           Ing. Dušan Verčimak 

                            RVC Prešov 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

Potvrdzujeme, že sme dňa: ................................. uhradili z nášho účtu (číslo): .....................................

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

ŠS (IČO organizácie): ................................, VS: 1906, KS: 0308
 

BIOLOGICKÉ ODPADY A SAMOSPRÁVA 

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov; IČO: 31954120, DIČ: 2021241937, 
č. účtu: 2578922254/020, IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254, 
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

v prospech účtu RVC Prešov
číslo: 2578922254/0200 

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

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

             Pečiatka a podpis

  „Život je jednoduchý 
a komplikuje sa iba tým, 
že na komplikovanosti 
sami trváme.“

Konfucius

RVC Prešov je členom 
Asociácie vzdelávania 
samosprávy.

Informácie o vzdelávaní 
samosprávy v SR nájdete 
na www.avs-rvc.sk.


