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Obsluha kompostovacích zariadení 
 

školenie pre zamestnancov miest a obcí 
prevádzkujúcich kompostovacie zariadenia 

 

Obecný úrad 
Košeca 

 
23. mája 2012 

 

Cieľ školenia 

Vyškolenie zamestnancov miest a obcí v oblasti zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov a obsluhy kompostovacích zariadení. 

Program školenia 

10:00 – 10:20 hod. Prezentácia účastníkov 

10:20 – 10:30 hod. Privítanie účastníkov 

10:30 – 10:50 hod. Biologické odpady z pohľadu obcí 

10:50 – 12:00 hod. Teória kompostovacieho procesu (vhodnosť surovín, základné pravidlá a 
podmienky, kontrola procesu, výpočet surovinovej skladby, ukončenie procesu) 

12:00 – 12:30 hod. Prestávka s občerstvením  

12:30 – 13:15 hod. Prevádzkovanie obecného kompostoviska (práca na obecnom kompostovisku,  
vedenie prevádzkovej dokumentácie, technologická schéma komunitného                                    
kompostovania, zdravie a bezpečnosť pri kompostovaní) 

13:15 – 15:00 hod. Praktická časť školenia na obecnom kompostovisku v Košeci 

Organizačný garant: Odborný garant: 

SR: Ing. Danka Palkechová ČR: Anna Lorencová Branislav Moňok 

 C II 92/54  Obecný úřad č. 72 Priatelia Zeme – SPZ 

 018 41 Dubnica nad Váhom  763 33 Štítná nad Vláří – Popov Alžbetina 53, 040 01 Košice 

 Tel.: +421 948 848 011  Tel.: +420 737 559 199 Tel.: +421 904 124 726 

 E-mail: dankapalkechova@gmail.com  E-mail: ucetni@stitna-popov.cz E-mail: monok@priateliazeme.sk   
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Základné informácie 
 

Riadne vyplnenú prihlášku odovzdajte láskavo najneskôr do 21. 5. 2012 na adresu: 
       Obecný úrad, Košeca 

                                                         
 
Cestovné: cestovné do Košece a z Košece si hradí  každý účastník sám.  
 
Náklady na programové a organizačné zabezpečenie školenia a  občerstvenie sú  hradené z finančných 
prostriedkov projektu. 
 
Odporúčame účastníkom priniesť si na školenie vhodnú pracovnú obuv (do terénu) a pršiplášť. 
 
Ďakujeme za pochopenie, že rešpektujete nasledujúce podmienky: 

o Z organizačných dôvodov nie je možné zúčastniť sa školenia bez predchádzajúceho prihlásenia. 
o Počet účastníkov na školení je obmedzený. 
o Pri neúčasti na školení (v prípade prihlásenia), nám uvedenú skutočnosť oznámte čo najskôr na tel. č. 

00421 948 848 011, aby sme mohli za Vás zabezpečiť náhradu a umožnili účasť inému záujemcovi. 
 

Záväzná prihláška 

na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. 05. 2012. 
 

Doručte späť najneskôr do 21. mája 2012 na adresu:  
       Obecný úrad, Košeca                                                           

 

 

 
Organizácia: .............................................................................................................................................................................................. 
 
 

Telefón/mobil: .............................................................................. E-mail: ............................................................................................ 
 

záväzne prihlasujeme 
(meno a priezvisko + funkcia) 

 
 

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

 
 
 
 
 

                                                                                                                          Podpis: ................................................................................ 
 

 


