
 

           POZVÁNKA 
 

na odborný seminár 

Zákon o odpadoch 
otázky a odpovede 

dňa: 13.12.2022 (utorok)  
 

Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete o zmenách v legislatíve odpadového 
hospodárstva.  Ponúkame možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných 
novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch, 
ktoré budú priebežne počas jesene prijaté. V kontexte zmien, ktoré nastali a pripravujú sa, si 
prejdeme požiadavky v kontexte ISOHu, nastávajúce ohlasovacie povinnosti, prípadné iné 
nejasnosti, ktoré sa vám počas roka vyskytli. 

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú 
problematiku si ozrejmiť. Môžete  si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím 
potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený 
pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a 
širokú odbornú verejnosť. 

 

Odborný program je členený na  dve časti :   
1. časť – prehľad legislatívnych zmien platných a pripravovaných, 
2. časť – aplikácia zmien, ISOH,  evidencia, ohlásenia. 
 

Harmonogram seminára 

08:30 - 09:00 – prezentácia účastníkov 

09:00 - 12:00 – prednáška 

12:00 - 13:00 – obed 

13:00 - 15:00 – prednáška 

15:00 – 15:30 – diskusia a individuálne konzultácie v prípade požiadavky 

 

 

 



 

 

 

Lektorka: 
 
Mgr. Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa 
v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia 
legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku 
evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál a odpovedá na 
otázky v časopise Odpady – otázky a odpovede z praxe.  Seminár vedie 
interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie 
o zmenách v zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, 
návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.  

 

Miesto konania seminára:   

Vzdelávacie stredisko BE–soft, a.s., Astrová 2/A, Bratislava-Ružinov 
 

Účastnícky poplatok: 125 € bez DPH;    

    150 € s DPH (20%) 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet  
IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice,  BIC: TATR SK BX 

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná 
a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)   
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.  BE – SOFT a. s. je platcom DPH. 

Dopravné spojenie:                 

 z Hlavnej železničnej stanice trolejbus č. 71, prestúpiť na zastávke Saleziáni na 
električku č. 9,  smer jazdy Ružinov, vystúpiť na zastávke Herlianska 

 z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobus č. 50, smer jazdy Nové Mesto, 
Kukučínova (Slimák), vystúpiť na zastávke Herlianska   

 z centra električka č.  9, vystúpiť na zastávke Herlianska  
 

Kontaktné osoby:   

PhDr. Slávka Šamudovská, tel. 0911 650 749    samudovska@besoft.sk 
PhDr. Ingrid Kuzminová, tel. 0911 650 883    kuzminova@besoft.sk 
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