
P O Z V Á N K A
RRA Komárno s partnermi projektu

si Vás dovoľujú pozvať na 

záverečnú konferenciu 
k projektu s názvom 

KRUH OBEHOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA

ktorá sa uskutoční dňa 

29. 5. 2019 v stredu od 9:30 hod. v Kortine 
Ulica priateľstva – Bašty II., 945 01 Komárno.

www.skhu.eu



Registrácia účastníkov
Otvorenie - Béla Keszegh, primátor mesta Komárno
INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko - Ildikó Tuba, programová 
manažérka Spoločného technického sekretariátu Széchényi Programiroda 
Nonprofit Kft. Budapesť (HU)
Prechod Slovenska na obehové hospodárstvo – Mária Fischerová, MŽP SR 
Menej odpadu v meste Kolárovo - Árpád Horváth, Mesto Kolárovo, predseda RRA 
Komárno, poslanec zastupiteľstva NSK
Opatrenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky na úrovni Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja - Mgr. Ján Veteráni, vedúci oddelenia regionálneho rozvoja ÚNSK
Prestávka na kávu
Príklady dobrej praxe:
O projekte Kruh cirkulárnej ekonomiky – Katarína Bednáriková, INCIEN, o.z. 
Predstavenie aktivít partnerov projektu – web-stránka projektu www.circularchools.eu“, 
40 cezhraničných podujatí, viac ako 40 zapojených škôl SKHU, rozdelenie košov na 
triedený zber odpadu, komposterov, elektrických komposterov do škôl.
Zelené aktivity na škole  - Patrícia Guspanová, Spojená škola svätej rodiny 
Gercenova, Bratislava
Príbeh Dobrého trhu, ako redukovať množstvo odpadu na verejnom podujatí  - 
Illah van Oijen, O.Z. PUNKT  
Obed
Zelená administratíva, môže byť Kancel bez koša? - Martina Luptáková, environ-
mentálna konzultantka
Domácnosť takmer bez komunálneho odpadu - Aranka Szegi, KompAkt n.o.
Diskusia a výmena skúseností
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9:30 

10:40 

11:00 

12:00 
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Kapacita podujatia je obmedzená, preto je nutné Váš záujem o účasť na kon-
ferencii potvrdiť do 24.5.2019 telefonicky na tel. čísle 0917 329 715, e-mailom na 
director@rrakn.sk. Registrovaným účastníkom bude účasť potvrdená spôsobom, 
akým sa prihlásili. Po naplnení max. počtu účastníkov si organizátor z kapacitných 
dôvodov vyhradzuje právo ďalších záujemcov odmietnuť!

                                              Tešíme sa na Vašu účasť!

Konferenciu organizuje RRA Komárno k projektu 
s názvom „Circle of Circular Economy“, ID projektu: 
SKHU/1601/4.1/290, podporeného z Programu spoluprá-
ce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko finan-
covaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov 
partnerov projektu. 

PROGRAM:

www.circularschools.eu

Andrea Fialová
riaditeľka RRA Komárno

www.skhu.eu


