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O seminári :
A máme tu zase čas zmien, v zákone, vyhláškach, v reálnom prevádzkovom živote firmy. Niektoré veci sa zmenami
zjednodušili, niektoré sú tak trochu prekombinované, ale na našom spoločnom stretnutí sa skúsime z toho celého dostať.
Rada by som Vám pomohla nadstaviť pravidlá pre prehľadnejšie fungovanie všetkých zákonitostí, s ktorými sa v bežnej praxi
stretávate, „vyčistíme“ si jednotlivé zmeny z aktuálneho stavu a pripravíme sa na zmeny, ktoré prídu od 1.1.2019.
Tak ako vždy, aj teraz bude seminár prebiehať interaktívnou formou, pri ktorej sú vaše dotazy a podnety nutné. 
Keďže je seminár venovaný všetkým úrovniam „odpadárov“, teda od úplných začiatočníkov až po tých profi, prejdeme si
pozvoľna terminológiu, zmeny a zadefinujeme prax. Ak máte otázky, pošlite ich vopred, ak potrebujete odkonzultovať evidenciu, pokojne si ju prineste. Počas celého seminára som pre vaše dotazy k dispozícii.

Program seminára :
8.30 – 9.00

Prezentácia účastníkov

9,00 – 15,30

Interaktívna forma seminára, rozsah a program podľa záujmu účastníkov

 Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov - zmeny v novom zákone o odpadoch (informácia o novele zákona účinnej od 1.1.2019)
 Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 376/2015 Z.z. a ich novely - informatívne
 Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá evidencií, ohlásení – povinnosti, novinky v nadväznosti na
zmeny od 1.1.2019
 Najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie – vhodné priniesť vlastnú evidenciu
 Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7?
Aké sú jeho povinnosti; Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Kto ním môže byť
a za akých podmienok?
 Modelové situácie – v závislosti od tematického zamerania seminárov
11,30 – 12,00

Obedná prestávka

15,30 – 16,00

Možnosti individuálnej konzultácie vlastných evidencií (Ing. Balková)

Ak máte konkrétne dotazy k problematike, zašlite mi ich vopred alebo mi ich, len tak, položte na papieri na stôl a ja vám
odpoviem. 

Odborný garant seminára – lektorka :

Ing. Zuzana Balková

Termín a miesto konania seminárov :
Január 2019 Trnava
Február 2019 Košice

Hotel Spectrum
TUKE, Jedlíkova 7

+ partnerské semináre : Nitra, Bratislava

O lektorke :
Zuzana Balková sa problematike životného prostredia venuje od roku 1998. Od roku 2001 pracuje ako konzultantka
a externá poradkyňa „na voľnej nohe“ , v rámci svojej činnosti vykonáva aj audity plnenia legislatívnych požiadaviek.
Zuzana Balková je garantom rubriky na Odpady-portál, ktorá sa venuje evidenčným a ohlasovacím povinnostiam.
Na školení poskytneme ucelené informácie o legislatívnych zmenách v kontexte praktických návodov a riešení tak,
aby ste sa vyvarovali prípadných chýb v každodennej praxi. Viac referencií na http://eko-in.sk/referencie.php
Kurz je určený pracovníkom, ktorí sú v organizácii poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva.
Aby bola zabezpečená maximálna interaktivita počas školenia, školenie bude limitované počtom max.20 . V prípade záujmu, bude otvorený ďalší termín školenia.
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Organizačné pokyny pre účastníkov:
Podmienky účasti:
 nahlásenie účasti do termínu uzávierky školenia, e-mailom na adresu: eko-in@eko-in.sk
 úhrada účastníckeho poplatku prevodom alebo vkladom na účet – POZOR - nie je možná platba v hotovosti na mieste!
Účastnícky poplatok:

90,- EUR + DPH........ 108,- EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa:
• náklady na zabezpečenie školenia
• občerstvenie (v školiacej miestnosti)

Informácie o kurze:
Pri úhrade prosím použite príslušný variabilný symbol / úhradu realizujte až na základe vystavenej predfaktúry.
SUMA

Termín

Miesto konania školenia

Uzávierka školenia

Variabilný symbol

90 / 108

január 2019

Trnava, Hotel Spectrum

Bude spresnená

IČO / Číslo predfaktúry

90 / 108

február 2019

Košice, TUKE

Bude spresnená

IČO / Číslo predfaktúry

Informácie o účastníkovi a spoločnosti:
KONTAKT + e-mail / telefón (oznámenie zmien)
Fakturačné údaje :
NÁZOV SPOLOČNOSTI
ADRESA SPOLOČNOSTI
IČO
DIČ / IČ DPH
BANKA / Č. UČTU úhrady poplatku

Ochrana osobných údajov
Vyplnením a zaslaním prihlášky dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom organizátorom škole®
nia Ing. Zuzana Balková EKO-IN , 920 56 Dvorníky 452, IČO: 37252020, (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) pre účel zabezpečenia plnenia objednaných služieb a vedenia evidencie účastníkov školenia, ktorý svojím podpisom potvrdzujú uzavretie zmluvy o účasti na školení, na obdobie vyplývajúce z platnej legislatívy o účtovníctve (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve) .
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov - e-mailovú adresu uvedenú v prihláške, pre účel: poskytovania informácií o
pripravovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ŽP formou emailových správ na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške
na obdobie 12 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu.
áno

nie

Vami udelený súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním e-mailu na adresu: eko-in@eko-in.sk.
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Potvrdenie o úhrade účastníckeho poplatku:
týmto potvrdzujeme, že sme účastnícky poplatok v čiastke .............,- EUR uhradili dňa: ........................... na účet organizátora seminára Ing. Zuzana Balková EKO-IN®, č.ú.: 2622850148/1100 - IBAN SK59 1100 0000 0026 2285 0148 TATRABANKA a.s.
Bratislava..
Podpis a pečiatka
pracovníka zodpovedného za úhradu :

Kontakt na organizátora seminára :
Identifikačné údaje firmy :
Ing. Zuzana Balková EKO-IN®
920 56 Dvorníky č. 452
okr. Hlohovec
IČO :
37252020
IČ DPH : SK1032002895
č.ú.:
IBAN SK59 1100 0000 0026 2285 0148 - TATRABANKA a.s. Bratislava (2622850148/1100)
e-mail : eko-in@eko-in.sk (kontakt pre zaslanie záväznej prihlášky a potvrdenia o úhrade)

Informácie o mieste konania seminárov :
Trnava

Košice

Hotel SPECTRUM

Kultúrno spoločenské centrum

V.Clementisa 13

Jedlíkova 7

917 00 Trnava

040 11 Košice

http://www.hotelspectrum.sk/kontakty.html

http://www.tempo.sk/c-252/kulturno-spolocenske-centrumjedlikova-7-040-11-kosice/

Všeobecné podmienky:
Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán.
 V prípade výskytu okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektorky), vyhradzujeme si právo presunúť termín konania školenia. Pre tento účel prosím uvádzajte kontakt, ktorému je možné zmenu
oznámiť.
 V prípade, že sa do uzávierky seminára záväzne neprihlási viac ako 10 účastníkov, vyhradzujeme si právo neuskutočniť
plánovaný školenie. V takom prípade bude už s prihlásenými účastníkmi dohodnutý nový termín konania školenia, resp.
bude ponúknuté iné miesto konania školenia.
 Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora školenia. Daňový doklad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. Organizátor školenia je oprávnený pri prezentácii
vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení školenia, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná.
 Účastníci, ktorých prihlášky budú doručené po naplnení kapacity školenia, budú kontaktovaní a bude ponúknutý náhradný termín, miesto školenia alebo ich účasť bude zrušená.
 Dopravu na miesto konania školenia si účastníci zabezpečujú individuálne.
 V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť školenia, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA. Je možné
po oznámení zmeny poslať na školenie náhradníka.
Ďakujem za pochopenie.

