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PRIATELIA ZEME – SPZ VÁS POZÝVAJÚ 
NA 3. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE 

 
ktorá sa uskutoční v dňoch 
15. – 16. novembra 2017 v Agroinštitúte Nitra

Cieľom konferencie je zoznámiť účastníkov s prvými praktickými skúsenosťami pri aplikácii nových 
povinností a pravidiel pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi do praxe. 
Konferencia je určená hlavne pre mestá a obce, ale aj pre ich zberové spoločnosti a prevádzkovateľov 
kompostární. Odborné prednášky budú dopĺňané o diskusie s odborníkmi, zdieľanie príkladov z praxe 
a predstavenie fungujúcich technológií a techniky používanej pri kompostovaní.  

Začiatok konferencie: streda 15. novembra 2017

8:00 Registrácia účastníkov

9:00 Otvorenie konferencie

Okruhy prednášok

�Legislatíva v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov. 

�Koncepcia smerovania k nulovému odpadu v obciach (Zero Waste).

�Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (domáce kompostovanie, 

komunitné kompostovanie, využívanie BRKO na záhradách...).

�Zriaďovanie a prevádzka malej kompostárne. 

�Technologické riešenie kompostárne. 

�Zber BRKO (kuchynský, záhradný, oleje).

�Motivácia obyvateľov. 

�Príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE



Sprievodné aktivity:

�Technologický trh.

�Diskusné fórum.

�Odborné poradenstvo pre obce.

Záver konferencie: štvrtok 16. novembra 2017 o 14:00 hod.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

www.priateliazeme.sk/
spz/konferencia

Tešíme sa na Vašu účasť!

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do stredy 8. novembra UBYTOVANIE
2017 vyplnením a odoslaním prihlasovacieho 

Ubytovanie je v cene účastníckeho poplatku a zabezpe-formuláru na www.priateliazeme.sk/spz/konferencia, 
čuje ho organizátor (zo stredy 15. novembra 2017 kde nájdete aj všetky aktuálne informácie, prípadne 
na štvrtok 16. novembra 2017).zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky na e-mail 

konferencia@priateliazeme.sk. 
ĎALŠIE POKYNY

ÚČASTNÍCKY POPLATOK   
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom 129,- € vrátane DPH 
na adrese konferencia@priateliazeme.sk alebo 
telefonicky na čísle 0903 772 323. ÚČASTNÍCKY POPLATOK PRE SAMOSPRÁVU

49,- € vrátane DPH
Kapacita zariadenia, kde sa konferencia koná, je 
obmedzená. Preto si organizátor vyhradzuje právo 

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizačné 
odmietnuť prihlášku v prípade naplnenia jeho 

a technické zabezpečenie konferencie, stravu, ubyto-
kapacity.

vanie a občerstvenie počas trvania konferencie 
 

a informačné materiály. Poplatok prosíme uhradiť 
Bližšie informácie k miestu konania konferencie:

do 8. novembra 2017 na účet: 4350233806/3100 
Agroinštitút Nitra sa nachádza na ulici Akademická č. 4 (IBAN – SK52 3100 0000 0043 5023 3806; SWIFT – 
v Nitre. GPS súradnice hotela sú E 18° 5' 59.3134403" LUBASKBX).
N 48° 18' 21.4661281". Tel. číslo: +421 37 7910 111.Na bankový príkaz k úhrade (príp. vklad) prosíme 
Viac informácií nájdete na webe: www.agroinstitut.sk.uviesť do poznámky meno organizácie alebo účastníka; 

ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO. Vyúčtovaciu 
faktúru dostanete pri registrácii. 

STORNO POPLATKY

Pri odhlásení do 8. 11. 2017 – 30 % z účastníckeho 
poplatku.
Pri odhlásení po 8. 11. 2017 – 100 % z účastníckeho 
poplatku. 

V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. 
Ďakujeme za pochopenie!    

http://www.priateliazeme.sk/spz/konferencia

