
 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk 

 

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na 

ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/, zobrazí sa 

zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám 

PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na 

POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí 

prihlášky (môže sa  stať, že Vám príde do SPAMOV, 

skontrolujte si to. Ak máte nastavené automatické 

vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám doručené nebude). 

 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú 

STIAHNITE do PC, vytlačte, pretože pozvánka je aj daňovým 

dokladom pre vaše účtovníctvo.  Prihlasovanie je možné až 

vtedy, keď je zverejnená pozvánka.  

 

 

 

RVC Trnava je členom  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava 
+ 421 905 399 636,  
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vás pozýva na  
 

ONLINE seminár 
 

 
ZÁKON O 

ODPADOCH  
A VYKONÁVACIE 

PREDPISY  
ZMENY V ROKU 2020 

 
 
 
 
 
 

 

TRNAVA                14.OKTÓBRA  2020 
 

PROGRAM 
 

 Prehľad právnych predpisov v odpadovom 
hospodárstve 
 

 Povinnosti držiteľa odpadov: upravená 
povinnosť výkupní a zberní, posilnenie 
zodpovednosti fyzických osôb za 
nakladanie so stavebným odpadov z 
jednoduchých stavieb, doplnený § 16a – 
školský zber 

 
 Rozšírená zodpovednosť výrobcov  

 
 Osobitné prúdy odpadov – odpadové oleje 

– úprava 
 

 Komunálny odpad – zmena definícií a 
zodpovednosti za nakladanie, triedený 
zber kuchynského odpadu od občana – 
úprava 

 
 Administratívne nástroje – autorizácie, 

povolenia na jednotlivé činnosti – úprava 
  

 Nové znenie § 103 – Informačný systém 
odpadového hospodárstva 

 
 Doplnenie a úprava príloh. o § Novely 

iných zákonov o miestnych daniach a 
miestnom poplatku 

 
 Environmentálnom fonde a o IPKZ  

 
 Účinnosť ustanovení novely zákona o 

Odpadoch 
 

 § Vykonávacie predpisy k zákonu o 
odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok 
 

 Diskusia 
 

 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
mailto:zmo@zmo.sk


ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 

Lektor:   Ing. Peter GALLOVIČ  

Termín:  14.októbra 2020 

Začiatok: 9,00 h  
(pripojenie cez zaslaný LINK od 8,45 h) 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

 
pre členov RVC  17 €/os.  

pre nečlenov 34 €/os.  
 

VOPRED na účet RVC v SLSP, a.s., 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 061020; ŠS = Vaše  IČO  
 
 

▪ Platba prevodom na účet RVC vopred tak, aby bola 
platba PRIPÍSANÁ  NAJNESKÔR 2 PRACOVNÉ 
DNI PRED konaním seminára na účte RVC. LINK 
na prihlásenie bude zaslaný len účastníkom, 
ktorí budú mať poplatok uhradený včas.  

▪ Zaslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi 
vysielajúcou organizáciou (objednávateľom) 
a organizátorom podujatia.  

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, réžia RVC. Nie 
sme platiteľmi DPH.  

▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry.  

▪ Pozvánka spĺňa všetky náležitosti účtovného 
dokladu podľa § 10 ods. 1 Z. č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v z.n.p. 

 

 
Mgr. Andrea Briestenská 

RVC Trnava 
 
 
 

PRIHLÁŠKY: 

max. do 12.10.2020 do 12 h 

cez elektronické formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 

 
Do časti mailová adresa napíšte mailovú 
adresu, na ktorú Vám pošleme deň pred 

konaním ONLINE seminára pracovný materiál 
a LINK na pripojenie sa.  

Ak prihlasujete viac účastníkov, môžete uviesť pre 
každého samostatnú e-mailovú adresu (prioritne 
služobnú). Zaslaním e-mailovej adresy dávate súhlas 
so spracovaním údajov pre potreby organizátora pre 
dané podujatie v zmysle GDPR.   

Informácie v e-maile budú obsahovať: 
▪ dátum a čas sprístupnenia seminára; 

▪ TLAČIDLO (LINK) na spustenie „živého“ prenosu 

cez www.rvcnitra.sk  
▪ do svojho PC NEMUSÍTE inštalovať žiadne 

nové aplikácie.  
Zaslaný LINK je viazaný na jednu emailovú adresu 
a nie je možné ho spustiť súčasne na viacerých 
počítačoch.  

OTÁZKY PRE LEKTORA 

▪ je potrebné posielať emailom na zmo@zmo.sk  
najneskôr do ukončenia prihlasovania t. j.  
2 dni vopred (predmet správy uvádzajte v tvare: 
otázka + dátum príslušného ONLINE seminára).  

▪ otázky môžete posielať aj počas online 
seminára, len v nevyhnutných prípadoch. 
NEBUDEME  zodpovedať špecifiká a konkrétne 
situácie jednotlivých obcí. 

▪ UPREDNOSTŇUJEME OTÁZKY ZASLANÉ 
VOPRED, PRED KONANÍM ONLINE SEMINÁRA. 
Otázky musia byť zrozumiteľné, stručné, jasné, 
k danej téme.  

 
 
 
 
 
 

AUTORSKÉ PRÁVA 

© 
 
Vytváranie zvukových alebo zvukovo-
obrazových záznamov z ONLINE seminára 
JE ZAKÁZANÉ, je porušením autorských práv 
a môže byť posúdené ako trestný čin podľa  
§ 283 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 
v z.n.p.   
Rovnako je zakázané zaznamenávať a šíriť 
pracovné materiály k semináru. 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY  
NA ONLINE SEMINÁR 

➢ pripojenie na internet: 
▪ odporúčame PC pripojiť cez kábel; 
▪ cez WIFI (len ak máte rýchly internet); 

 
➢ stolový PC s externými reproduktormi alebo 

slúchadlá resp. notebook-smartphone-tablet, 
ktorý sa vie pripojiť na email, ktorý od nás 
obdržíte; 
 

➢ ak Vám začne „sekať“ obraz alebo zvuk počas 
vysielania, je chyba pravdepodobne 
u Vás,  spôsobená pomalým internetom. Žiaľ, 
tento faktor ovplyvniť nevieme. 

 
➢ UPOZORNENIE! Ak máte na pracovisku 

zamestnávateľom zablokované web stránky, 
je potrebné, aby ste kontaktovali svojho IT 
technika, ktorý Vám povolí prístup na našu 

web stránku www.rvcnitra.sk a online prenos. 

Službu ktorú využívame na prenos je 

www.vimeo.com 

 
➢ v prípade problémov s pripojením (nefunguje 

tlačidlo, link), kontaktujte kolegu z RVC Nitra, 
ktorý je technickým garantom: Ing. Ivan Koprda 
+421 903 484 542  

 
➢ Iné upresnenia: kontaktujte RVC Trnava na 

zmo@zmo.sk resp. +421 905 399 636  

 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
http://www.rvcnitra.sk/
mailto:zmo@zmo.sk
http://www.rvcnitra.sk/
http://www.vimeo.com/
mailto:zmo@zmo.sk

