
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  

 

Potvrdzujeme, že sme dňa ...................... uhradili 

z nášho účtu: (číslo).............................................. 

čiastku ....................... € pre (počet).................. 

účastníkov pracovného stretnutia. 

KONZULTAČNÉ STRETNUTIE  

K IMPLEMENTÁCIÍ ZÁKONA O ODPADOCH 
 

 

v prospech účtu  RVC Martin :  

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

VS:   2 dni – 12618  

 3 dni - 13618 

ŠS: ................................... 

 

 

V ................................... dňa ...................... 2018 

 

 

Pečiatka a podpis 

 
 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
„Obetuj seba a miluj iných,  

obetuj seba ľuďom, čo Ťa obklopujú,  

obetuj seba a vytvor niečo,  

čo Ti dáva cieľ a zmysel.“ 
                       Morrie Schwartz 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACOVNÉHO 

STRETNUTIA  

 

11. jún 2018 /pondelok/ 

0900 – 1000 Prezentácia 

1000 – 1300 Program pracovného stretnutia 

1300 – 1430 Obed 

1430 – 1730  Pokračovanie programu stretnutia 
 

12. jún 2018 /utorok/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200  Ukončenie a obed  

 

1300 – 1700  Pokračovanie programu stretnutia 
 

13. jún 2018 /streda/ 

0830 – 1200  Pokračovanie programu stretnutia 

1200    Ukončenie a obed 

 

DOPRAVNÉ  SPOJENIE 

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do 

hotela Permon na Autobusovej stanici pri 

Železničnej stanici 11. júna 2018 o 9:20 hod. Odvoz 

od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude 

zabezpečený po skončení stretnutia dňa 12. júna  

a 13. júna 2018 o 13:00 hod. 

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 5 € 

za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, 

prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy, 

ktorá je uvedená s využitím dopravy.  

Šofér autobusu bude mať k dispozícií menný 

zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si 

objednajú dopravu! 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

 

Vás pozýva na 

 
 

 

 

KONZULTAČNÉ STRETNUTIE  

K IMPLEMENTÁCIÍ ZÁKONA  

O ODPADOCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Podbanské                        11. – 13. jún 2018                 

Hotel PERMON    

 



KONZULTAČNÉ STRETNUTIE  

K IMPLEMENTÁCIÍ ZÁKONA O ODPADOCH 

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Seminár je určený: 

- voleným predstaviteľom (primátori, starostovia, poslanci 

zastupiteľstiev), 

- odborným zamestnancom v ktorých kompetencii je odpadové 

hospodárstvo miest a obcí, 

- štatutári a pracovníci obcou zriadených organizácií a združení – 

predovšetkým so zameraním na odpadové hospodárstvo. 

PROGRAM STRETNUTIA 
 

11.6.2018 

Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch 
- Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, 

schválené a pripravované zmeny. 

- Program odpadového hospodárstva obce – stav prípravy. 

- Povinnosti vyplývajúce pre obce z ustanovení § 14 = 

povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu. 

- Evidenčná povinnosť a ohlasovanie údajov. 

- Zber a výkup odpadov na území obce. 

- Rozšírená zodpovednosť výrobcov a postavenie obcí. 

- Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady. 

- Komunálny odpad – prehľad povinností. 

- Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s odpadmi – 

zmeny od 1.1.2018. 

- Niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov potrebné pre 

obce. 

- Diskusia. 

Ing. Peter GALLOVIČ 

12.6.2018 

Ako znížiť množstvo zmesových komunálnych odpadov 
- zloženie zmesového odpadu 

- aktivity na predchádzanie vzniku odpadov 

- biologické odpady – riešenia na dosah ruky 

- optimalizácia triedeného zberu 

- informovanosť obyvateľov 

- motivácia obyvateľov 

- dobré príklady z praxe 

Branislav MOŇOK 

Krátka prezentácia – Činnosť OZV v regióne 

Mgr. Ľudovít MIHÁLIK - Naturpack 

13.6. 2018 

Riešenie zložitých situácií – zvládanie emócií a stresu 
 Ako sa nepopáliť v zložitej situácii? 

 Komunikovanie nepríjemných informácií 

 Zásady slušnosti  a budovanie vzťahu 

 Ako informovať druhého človeka o jeho nepríjemnom 

správaní? 

 Stres z nepríjemnej situácie a spôsoby, ako ho prekonať 

Lektor :  Ľubomíra HNÁTOVÁ, PhD. 

OGRANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                             11. – 12. jún 2018 

         11. - 13. jún 2018             
Miesto konania :                      Hotel Permon, Podbanské  

Uzávierka prihlášok:                                      4. jún 2018 

Termín uzávierky je len orientačný, v prípade naplnenia 

kapacity už nebudeme prihlášky akceptovať. 
 

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 113,00 €  118,00 € 

Nečlen RVC MT 129,00 € 134,00 € 
Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni: 

 
Bez využitia 

dopravy 

S využitím dopravy 

z LM a späť 

Člen RVC MT 183,00 €  188,00 € 

Nečlen RVC MT 201,00 € 206,00 € 

V poplatku je zahrnuté ubytovanie (v dvojlôžkových izbách 

prípadne 2 + prístelka), stravovanie, občerstvenie  a ostatné 

náklady spojené so seminárom. 

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 10:00 hod. 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC: IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Poplatok uhrádzajte: 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 
VS:  na dva dni 12618 

VS: na tri dni 13618 

ŠS: IČO organizácie do 4. júna 2018. 

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 
ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je 

dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť 

faktúry. 

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

vložné nevraciame.    

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie . 

Martin, 18. apríl 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Dušan  GALLO 
                           riaditeľ ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na  

KONZULTAČNÉ STRETNUTIE  

K IMPLEMENTÁCIÍ ZÁKONA O ODPADOCH,  

ktoré sa uskutoční   

11. – 13. júna 2018 

Hotel Permon, Podbanské 

Obec /mesto/organizácia:  

 
 

11. – 12. jún 2018 – 2 dni  
11. – 13. jún 2018 – 3 dni  

 

Meno a priezvisko účastníka: 
 

1.  

2.  

3.  

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, 

bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto 

skutočnosť oznámte, aby sme predišli komplikáciám na 

mieste v deň konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.  

Člen  RVC:              áno           nie 

Využijem autobus z LM – Hotel Permon a späť 

(!!cena za osobu 5,00 € !!):  áno nie 

IČO :     DIČ:   

E-mail: ___________________________________ 

Telefón: __________________________________ 
 

_____________________  dňa  ________________ 
 

    

     podpis 
 

Záväznú prihlášku do 4.6.2018 môžete poslať na e-mail:  

rvc@rvcmartin.sk  alebo potvrdiť  

telefonicky: 043/4132958, faxom: 043/4303610 
prípadne poštou: 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 

S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin  

alebo priamo na www.rvcmartin.sk 

mailto:rvc@rvcmartin.sk

