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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na „ Seminár

Termín:

ANSDS 2020 “

22. september 2020 (utorok)
10:00 – 13:00 hod

Miesto:

Hotel Color***, Pri Starom mýte 1, 831 04 Bratislava
Počet účastníkov je z dôvodu opatrení pred COVID-19 limitovaný !!!

Vyplnením prihlášky potvrdzujem účasť na akcii: „Seminár ANSDS
2020“ organizovanej Asociáciou nezávislých spracovateľov druhotných surovín
Názov spoločnosti:
..........................................................................................................IČO:..............................................
Okres/mesto:..........................................................................................................................................





Člen ANSDS – účasť zdarma
Samospráva (okresné úrady, mestá a obce) – účasť zdarma
Firma, ktorá nie je členom ANSDS – poplatok 20,- EUR/osoba - celkom......................Eur
Úhradu účastníckeho poplatku prosíme uhradiť najneskôr 2 dni pred konaním akcie na účet
ANSDS uvedený v záhlaví prihlášky, doklad bude vystavený po úhrade.

Por.
číslo

Meno účastníka/účastníkov

Zúčastním sa
obedového
menu *

Mám záujem
o ubytovanie *

áno /

nie

áno /

nie

áno /

nie

áno /

nie

áno /

nie

áno /

nie

áno /

nie

áno /

nie

V...................................................dňa.........................
.......................................................................
Podpis
Vyplnenú prihlášku zaslať do 4.septembra 2020 mailom na katarina.spackova@ansds.sk
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Informácie pre účastníkov akcie
„Seminár ANSDS 2020“
Seminár je zameraný na zmeny v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré boli NR SR
schválené 27.11.2019 s účinnosťou od 1.7.2020 alebo 1.1.2021.
Zmeny sa týkajú najmä nakladania s komunálnymi odpadmi a majú vplyv na činnosť
spoločností, ktoré sa venujú nakladaniu s kovovým odpadom a na činnosť samosprávy
v oblasti odpadového hospodárstva.
Účasť na seminári prisľúbili zástupcovia MŽP SR, zástupcovia ZMOS a Únie miest Slovenska
Dôležité upozornenia :
V súvislosti s nariadeniami COVID-19 chcem Vás upozorniť, že je potrebné, aby všetky osoby,
ktoré vstúpia do priestoru hotela a následne do konferenčných priestorov, mali prekryté horné
dýchacie cesty rúškom/šatkou a riadili sa hygienickými a bezpečnostnými nariadeniami hotela.
Pri konzumácii nápojov a jedál využívali priestor na to určený, ako je terasa/Lobby
bar/reštaurácia. Počas konzumácie nie je potrebné mať nasadené rúško.
Pri vstupe do hotela ako aj v jednotlivých častiach prevádzky sa odporúča použiť dezinfekciu
rúk.

Program:
9:30 - 10:00
Registrácia účastníkov
10:00
Otvorenie, privítanie hostí – Špačková Katarína – predseda ANSDS
10:15 – 11:00
Prezentácia legislatívnych zmien v zákone o odpadoch – Ing. Bodíková Elena, PhD.
11:00 – 11:30
Prezentácia zástupcov obcí
11:30 – 12:00
Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) – príprava legislatívy
12:00 – 12:30
Prezentácia spoločnosti INISOFT – softvér na vedenie evidencie odpadov ENVITA
12:30 – 13:00
Diskusia
13:00
Ukončenie a obed pre účastníkov
(obedové menu: 150g bravčové vyprážané mini rezníky, 150g zemiakový šalát s červenou cibuľkou)
Možnosť ubytovania:
V prípade záujmu o ubytovanie hotel poskytuje:
Jednoposteľová izba CLASSIC***
Dvojposteľová izba CLASSIC***

cena 55,- Eur/noc
cena 59,- Eur/noc

(vybavenie- klimatizácia, TV, ROOM servis na požiadanie, raňajky v cene)

V prípade záujmu o ubytovanie Vám zabezpečíme rezerváciu od 21.9.2020 – 22.9.2020.
Úhrada ubytovania na náklady účastníka.
Parkovanie priamo pri hoteli (môže byť účtovaný poplatok).

