
 Zákon o odpadoch – všetko, čo potrebujete vedieť. 
 

 

1 O  seminári : 
 

Plán obnovy priniesol veľa nádeje na nové investície a zlepšenia v rôznych oblastiach národného hospodárstva, no 
ruka v ruke s ním nadobudla 30. júna 2022 účinnosť zmena zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá zasiahla stavebný 
sektor.  Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch tak najviac dáva za-brať novým požiadavkám a kreovaniu nového systému nakla-
dania so stavebným odpadom, z kto-rého sú zaskočení najmä zhotovitelia stavieb a spracovatelia odpadov, ktorí nakladajú 
so stavebným odpadom a zrazu musia predkladať certifikáty, ktoré nikto predtým nežiadal. Dňa 31. decembra 2022 skončilo 
prechodné obdobie na zosúladenie požiadaviek týkajúcich sa obchodných vzťahov medzi investormi a dodávateľmi. A tak 
investori ako aj stavbári, majú z novely trochu viac ako inokedy „hlavu v smútku“. 

 

Cieľom školenia je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych 
modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť vhodne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch 
a zmien, ktoré sú účinné od 1.1.2023, so zameraním na STAVEBNICTVO. Zároveň spoločnosť INISOFT odprezentuje praktic-
ké využitie SW na zjednodušenie riešenia evidenčných vzťahov medzi investorom (pôvodcom) a zhotoviteľom, ako aj repor-
ty na príslušné orgány štátnej správy. 

 

 

Program seminára : 
 

08.30 - 09.00 h. Prezentácia účastníkov 

09,00 – 12,00 h. Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 30.6.2022 – stavebné odpady 

12.00 – 12.30 h. Obedná prestávka 

12.30 - 13.00 h. Prezentácia spoločnosti INISOFT 

13.00 – 15.00 h. Povinnosti  vyplývajúce zo zmien účinných od 1.1.2023, modelové prípady, evidencie, ohlásenia, reporty 
a veľa, veľa diskusie 

15,00 – 15,30 h.  Diskusia a individuálne konzultácie v prípade požiadavky 

 

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 :     Mgr. Ing. Zuzana Balková 
 

Termín a miesto konania seminárov  : 
 
12. apríla  2023  Trnava   Hotel Spectrum        +   partnerské semináre :  Liptovský Mikuláš 
 
 
O  lektorke : 

 

Mgr. Ing. Zuzana Balková je absolventkou STU Bratislava, stavebnej fakulty a problematikou životného prostredia v 
priemyselných podnikoch sa zaoberá 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.  

V rámci poradenskej činnosti pripravuje školenia legislatívnych požiadaviek pre verejnosť, ale aj uzavreté školenia podľa 
individuálnych požiadaviek firmy, školí tiež pracovníkov poverených činnosťou riadenia životného prostredia - odpadových 
hospodárov, vodohospodárov, ale aj interných audítorov enviro systému.  

Zuzana Balková je garantom rubriky na webe Odpady-portal.sk, ktorá sa venuje evidenčným a ohlasovacím povinnos-
tiam a spracováva rubriku Otázky a odpovede v časopise Odpady od vydavateľstva Wolters Kluwer. 

 

Aby bola zabezpečená maximálna interaktivita počas školenia, školenie bude limitované počtom max.20 . V prípade zá-
ujmu, bude otvorený ďalší termín seminára. 
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2  
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:                          125,- EUR + DPH........ 150,- EUR 
 
Účastnícky poplatok zahŕňa:  
• náklady na zabezpečenie kurzu 
• občerstvenie (v školiacej miestnosti) 
 

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

 
 

Informácie o účastníkovi a spoločnosti: 
 

KONTAKT e-mail / telefón (oznámenie zmien)  

Potvrdenie o absolvovaní   

Fakturačné údaje : 

NÁZOV SPOLOČNOSTI  

ADRESA SPOLOČNOSTI  

IČO  

DIČ /  IČ DPH  

BANKA / Č. UČTU úhrady poplatku  

 
 
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 : 
 
 

SUMA Termín  Miesto konania školenia Uzávierka školenia Variabilný symbol 

125 / 150 12. apríla 2023 Trnava, Hotel Spectrum  10.apríla 2023   IČO / Číslo predfaktúry 

mailto:zuzana.balklova@eko-in.sk
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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  

Hotel   SPECTRUM  

V.Clementisa 13  

917 00  Trnava  

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

 

 

 
 

  
Všeobecné podmienky: 
 
Všetky služby sú poskytované na základe dohody oboch strán. 
 

• V prípade výskytu okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť (zásah vyššej moci, náhla práceneschopnosť lektorky), vyhradzu-
jeme si právo presunúť termín konania seminára. 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 seminár. V takom prípade bude už s prihlásenými účastníkmi dohodnutý nový termín konania seminára, resp. 
bude ponúknuté iné miesto konania seminára. 

• Účastnícky poplatok musí byť uhradený pred začiatkom školenia prevodom na účet organizátora seminára. Daňový do-
klad bude účastníkom vystavený po zaplatení účastníckeho poplatku. Organizátor seminára je oprávnený pri prezentácii 
vyžiadať si od účastníkov doklad o zaplatení kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na ktorom je čiastka odpísaná. 

• Účastníci, ktorých prihlášky budú doručené po naplnení kapacity seminára, budú kontaktovaní a bude ponúknutý 
náhradný termín, miesto seminára alebo ich účasť bude zrušená. 

• Po zaplatení faktúry vám poskytneme nevýhradné právo používať podklady zo seminára výlučne na študijné účely pre 
vlastnú potrebu. Akékoľvek iné použitie poskytnutej prezentácie ako celku alebo jednotlivých častí, najmä ďalšie posky-
tovanie podkladov tretím osobám, ktoré neboli účastníkmi seminára, si vyžaduje v súlade s Autorským zákonom pred-
chádzajúce udelenie súhlasu autora podkladov – lektorky, s takýmto použitím. Akékoľvek iné použitie podkladov zo se-
minára ako je uvedené v prvej vete bez súhlasu autora podkladov  - lektorky môže mať za následok porušovania autor-
ských práv vyplývajúcich z Autorského zákona. 

• Dopravu na miesto konania školenia si účastníci zabezpečujú individuálne. 

• V prípade, že sa prihlásený účastník nebude môcť zúčastniť seminára, ÚČASTNÍCKY POPLATOK SA NEVRACIA. Je možné 
po oznámení zmeny poslať na seminár náhradníka. 

 
Ďakujem za pochopenie. 

mailto:eko-in@eko-in.sk
http://www.hotelspectrum.sk/kontakty.html

