
ZÁPISNICA 

z akcie: „ON-LINE seminár ANSDS 2020“ 

 občianskeho združenia Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín 

so sídlom Hodonínska 3878/15, 841 03 Bratislava, IČO:  42 353 033 

zo dňa 22.09.2020 (utorok) o 10:00 hod  

    

 

PROGRAM 

 

1. Registrácia účastníkov – zahájenie 

2. Prezentácia spol. INISOFT – novinky v moduloch ENVITA 

3. Prezentácia „Evidencia odpadov – povinnosti“ – Katarína Špačková 

4. Prezentácia „Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch“ – Ing. Elena Bodíková, Phd 

5. Diskusia 

 

Počet on-line  prihlásených účastníkov: 59 

 

Seminár ANSDS 2020 sa mal pôvodne konať v priestoroch Hotela Color*** v Bratislave, no 

vzhľadom na aktuálny stav vývoja vírusového ochorenia a opatrení vydaných hlavným 

hygienikom ÚVZ SR, sme boli nútení zvoliť inú formu seminára. On-line spôsob sa veľmi 

osvedčil, nakoľko je z časových aj priestorových dôvodov výhodnejší i pre záujemcov v rámci 

celého Slovenska. Na on-line seminári sa okrem členov ANSDS zúčastnili i zástupcovia 

okresných úradov, sekcie starostlivosti o životné prostredie takmer z celého Slovenska. 

 

Bod. 1 

Po drobných technických komplikáciách sa na on-line seminár nakoniec úspešne prihlásilo 

59 účastníkov a seminár začal v plánovanom termíne o 10:00 hod. Prednášajúci boli: 

- Za spoločnosť INISOFT – pani Barbora Tajbošová 

- Za ANSDS – odborný konzultant Elena Bodíková                                              

predseda ANSDS Katarína Špačková 

V úvode stretnutia účastníkov on-line seminára krátkym príhovorom privítal i riaditeľ 

slovenskej pobočky spoločnosti INISOFT pán Miroslav Jakuš. 

 

Bod. 2 

Prvá prezentácia bola venovaná novinkám v programe ENVITA od spoločnosti INISOFT. 

Pani Tajbošová v krátkosti program predstavila, a následne účastníkov informovala 

o najnovších zapracovaných zmenách v jednotlivých moduloch. 

 

Program ENVITA Odpady vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu 

príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné 

vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo 

zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 

Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. 

formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a 

pod. Postupne bol Program doplnený o modul skladu a obchodu a tak tvorí komplexný 

systém vedenia skladovej a odpadovej evidencie. 

Program ENVITA je možné individuálne prepojiť s účtovným programom danej prevádzky 

ako i k vážnym zariadeniam, ktoré prevádzka využíva. 



BLOK za INISOFT – p.Jakuš a p.Tajbošová obsahoval:  

• PODĚKOVÁNÍ ANSDS A PANÍ ŠPAČKOVÉ 
• PODĚKOVÁNÍ PILOTŮM 
• ZOPAKOVÁNÍ NOVINEK 
• Drobná vylepšení zlepšující uživatelský komfort a odstranění chyb. 
• Vážní systém pro napojení vah - váženie  
• Centrum informácií 
• Modelové situácie pre SKLAD a OBCHOD 
• Sprievodca modulom SKLAD a OBCHOD  
• Úprava licencování počtu evidencí skladů včetně tisku předávající osoby. 
• Vylepšení legislativní správnosti dokladů o převzetí odpadů. 
• Podpora evidence recyklátorů. 
• Podpora evidence skládek. 
• Import subjektů z VTNet. 
• Podpora importu subjektů. 
• Podpora importu dávek odpadů. 
• Podpora exportu skladových pohybů. 
• ZMÍNĚNÍ ZÁMĚRŮ 
• Podpora exportu daňových dokladů. 
• Podpora exportu dávek odpadů (partnerské evidence) pro předávání mezi dvěma 

ENVITAmi. 
• Evidence místa vzniku odpadu u výkupu od fyzických osob (čekáme na schválení vyhlášky). 
• Evidence výrobků. 
• Tvorba vážních lísků bez zaskladnění. 
• Tisk dokladů na A6. 
• Tvorba a tisk ILNO. 
• Podpora napojení kamerových systémů. 
• Podpora komunikace se systémem pro evidenci autovraků. 
• Napojení na ISOH. 

 

Bod. 3 

Prezentáciu k evidencii odpadov pripravila pani Špačková.  

Zamerali sme sa na základné pojmy a paragrafové znenia pri nakladaní s odpadmi. 

Základom každej činnosti pri nakladaní s odpadom je udelenie súhlasu, registrácie alebo 

autorizácie.  

 § 97 udeľovanie súhlasu 

❑ Ods. 1 písm. a) – zariadenie na zneškodňovanie odpadov (okrem spaľovní) 

❑ Ods. 1 písm. b) – zneškodňovanie odpadov ak nebolo použité písm. a) 

❑ Ods. 1 písm. c) – zhodnocovanie odpadov 

❑ Ods. 1 písm. d) – zariadenie na zber odpadov 

❑ Ods. 1 písm. e) – vydanie prevádzkového poriadku (na činnosť zneškodňovania 

alebo zhodnocovania 

❑ Ods. 1 písm. f) – nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy 

❑ Ods. 1 písm. g) -  zhromažďovanie NO u pôvodcu nad 1 tonu 

❑ Ods. 1 písm. h) – zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilným 

zariadením 

Každý súhlas je udeľovaný na dobu určitú, najviac však na 5 rokov. Súhlasy udeľuje 

príslušný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie O predĺženie súhlasu je potrebné 

požiadať najskôr 6 mesiacov najneskôr však 3 mesiace pred skončením platnosti 

https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=43614439
https://ci.inisoft.cz/display/KBxINISOFTSK
https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=47186560
https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=44171860


udeleného súhlasu, ak nenastali žiadne zmeny, ktoré by viedli k udeleniu nového súhlasu. 

Ak prevádzka (spoločnosť) nestihne tento termín, žiada o udelenie nového súhlasu – tento 

proces môže trvať dlhšie ako predĺženie súhlasu a z pravidla je potrebné doloženie potrebnej 

dokumentácie, ktoré k vydaniu súhlasu musí žiadateľ predkladať. 

Ďalšia možnosť, ako vykonávať činnosť spojenú s nakladaním s odpadmi je požiadať 

o registráciu a to pre činnosti: 

 

 § 98 Registrácia 

❑ Ods. 1 – zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov 

❑ Ods. 2 – obchodník a sprostredkovateľ 

❑ Ods. 3 – prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie BRO nad 100 ton 

❑ Ods. 4 – dopravca odpadu pre vlastnú alebo cudziu potrebu ak táto nie je súčasťou 

už udeleného povolenia 

Na udelenie registrácie nie je potrebné mať pevnú prevádzku, alebo mať odpady fyzicky v 

držbe napriek tomu obchodovať s odpadmi spoločnosť môže ako obchodník alebo 

sprostredkovateľ. 

Ods.1 sa používa najmä pri mobilnom zbere odpadov 

Ods.4 – v prípade, ak chce firma vykonávať prepravu odpadov, ktorá nie je súčasťou 

udeleného súhlasu podľa §97, môže o túto činnosť požiadať práve formou registrácie. 

 

Ďalšou dôležitou súčasťou pri vydávaní povolení na činnosti spojené s nakladaním 

s odpadmi je proces EIA ( Environmental Impact Assessment) – Posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie. 

Prvým krokom je vypracovanie zámeru – náležitosti zámeru upravuje zákon č. 24/2006 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Z.z.  

V prílohe č.8 zákona 24/2006 je tabuľka s činnosťami podliehajúcimi posudzovaniu ich 

vplyvov na ŽP napr. pre zariadenie na zber kovových odpadov je to odsek 9.infraštruktúra, 

položka č. 10 – zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo 

starých vozidiel, kde zisťovacie konanie sa vykonáva bez limitu (teda nie je limitované 

množstvom) 

Činnosť posudzovania sa skladá z niekoľkých krokov: 

- Vypracovanie zámeru a jeho pripomienkovanie 

- Stanovenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu ďalšieho posudzovania 

- Vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti (Správa) a jej 

pripomienkovanie 

- Verejné prerokovanie 

- Vypracovanie odborného posudku a vydanie záverečného stanoviska 

 

Dôležitou legislatívnou súčasťou nakladania s odpadmi sú príslušné vyhlášky: 

- Vyhláška MŽP SR ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

V tejto vyhláške sú zoradené všetky druhy odpadov v skupinách( 20 základných 

skupín) podľa možnosti ich výskytu alebo vzniku, tie sú rozdelené do podskupín, 

odpady sú  zaradené podľa jednotlivých katalógových čísel, ktoré majú 6 – 8 čísel. Pri 

každom odpade je uvedené katalógové číslo odpadu, popis odpadu a kategória, či sa 

jedná o odpad „N“ – nebezpečný alebo „O“ – ostatný odpad, podľa nového znenia 

odpad ktorý nie je nebezpečný 

- Vyhláška MŽP SR č. 366/2015  o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti 



Vyhláška upravuje jednotlivé činnosti, spojené s evidenciou odpadov od definovania 

osôb, ktoré majú povinnosť viesť evidenciu, akým spôsobom viesť evidenciu,  aké 

tlačivá používať pri evidencii odpadov (vzory aktuálnych tlačív sú súčasťou vyhlášky 

v prílohách) a spôsob ohlasovania množstiev jednotlivých odpadov, s ktorými 

spoločnosť nakladá. 

- Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch 

Vo vyhláške nájdeme spôsoby a náležitosti žiadostí, spojených s nakladaním 

s odpadmi, spôsoby pri preberaní odpadov do zariadenia, náležitosti označovania 

zaradení na nakladanie s odpadmi a pod.  

V závere prezentácie sme si ukázali vzory najpoužívanejších tlačív pri vedení evidencie, 

ktoré sa pravidelne aktualizujú, teda je potrebné sledovať tieto zmeny a pri vedení evidencie 

používať aktuálne tlačivá platné pre dané obdobie, za ktoré sa odpady evidujú. 

Evidenčný list odpadu  - príloha č. 1 vyhlášky 366/2015 

- Vedie sa za každú prevádzku samostatne, za každú činnosť samostatne a za každý 

druh odpadu samostatne.  

- Nezabudnúť do prvého riadku na začiatku nového obdobia (roka) uviesť zostatky 

z roku predchádzajúceho 

- Slúži ako podklad pre vyplnenie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní 

s ním.  

- Zostáva na prevádzke a archivuje sa v písomnej alebo elektronickej forme po dobu 5 

rokov 

 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – príloha č. 2 vyhlášky 366/2015 

- Vyplňuje sa na základe údajov z evidenčných listov odpadu za celé obdobie (rok) 

a posiela sa na príslušný okresný úrad ŽP do 28. februára nasledujúceho roku 

- Vyplňuje sa zvlášť za každú prevádzku a za každú činnosť, ktorú prevádzka 

vykonáva 

- Množstvá sa uvádzajú za každý druh odpadu súhrnne a to v prípade príjmu súhrnne 

za celé obdobie, v prípade výdaja (nakladania) súhrnne za jednotlivých odberateľov 

v prípade vzniku (u pôvodcov) súhrnne za vznik, súhrnne za výdaj (nakladanie) podľa 

odberateľov a v prípade pôvodcu sa vyplňuje i súčtový riadok 

- Súčasťou ohlásenia sú i poznámky, kde sa uvedú jednotlivé poznámky použité 

v stĺpci 9 

 

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu – príloha č. 11 vyhlášky 366/2015 

- Vyplňuje sa len za komunálne odpady skupiny 20 podľa Katalógu odpadov 

- Uvádzajú sa súhrnné množstvá príjmu/vzniku odpadu za dané obdobie (rok) 

- Posiela sa do 31. januára nasledujúceho roku príslušnej obci, v ktorej sa prevádzka 

nachádza (od 1.januára 2021 sa budú množstvá odpadov prevzaté od fyzických osôb 

evidovať podľa miesta vzniku a teda sa bude tlačivo oznámenia posielať každej obci, 

z ktorej bude odpad prevzatý (prinesený) . 

 

Sprievodný list nebezpečného odpadu – príloha č. 12 vyhlášky 366/2015 

- Vyplňuje sa pri preprave nebezpečných odpadov 

- Dôležitý údaj je v kolónke ODOSIEĽATEL – kto je uvedený ako odosielateľ, je 

povinný plniť ohlasovacie povinnosti a je za odpad zodpovedný 



- Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu 

nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky 

nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na 

prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu. 

 

Bod. 4 

Pani Bodíková účastníkov on-line seminára oboznámila formou prezentácie o zmenách 

v legislatíve po prijatí zákona č. 460/2019 Z. z. platných od 1.7.2020 a zmenách, ktoré 

nadobudnú účinnosť od 1.1.2021. 

Medzi najdôležitejšie zmeny patria: 

- zmena definície vedľajšieho produktu – pre niektoré produkty / odpady nie je 

potrebný súhlas (o.i. piliny, hobliny, triesky, prach a zlomky zo železných 

a neželezných kovov), 

- zmena definície stavu konca odpadu, 

- zmena definície nakladania s odpadmi (medzi činnosti nakladania je v definícii 

zaradené aj triedenie odpadu), 

- zmena terminológie (odpad sa delí na nebezpečný a na odpad, ktorý nie je 

nebezpečný, pojem „ostatný“ sa nepoužíva), 

- zmena podmienok odovzdávania odpadov do domácnosti – do domácnosti sa môže 

odovzdať iba odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou 

spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad; naďalej 

platí, že do domácnosti sa nesmú odovzdať nebezpečné odpady (napr. sudy 

znečistené nebezpečnými látkami), elektroodpad (napr. mobily, počítače), použité 

batérie a akumulátory, 

- nové ustanovenie týkajúce sa použitia materiálu, ktorý prestal byť odpadom: „Fyzická 

osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal 

byť odpadom podľa § 2 ods. 5 (stav konca odpadu) a nebol umiestnený na trh, alebo 

umiestni materiál na trh prvýkrát potom, ako prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5, 

musí zabezpečiť, aby materiál spĺňal príslušné požiadavky podľa osobitných 

predpisov“ (napr. zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku. 

sprístupňovaní určeného výrobku na trh), 

Zmeny v ustanoveniach zákona týkajúce sa zberu a výkupu odpadov: 

- od 1.7.2020 je ten, kto vykonáva výkup elektroodpadov alebo použitých batérií 

a akumulátorov, povinný zaslať štvrťročne ohlásenie o množstvách vykúpených 

elektroodpadov buď koordinačnému centru alebo zmluvnej OZV / tretej osobe, 

- ten, kto vykonáva 

a) zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, povinný zaradiť odpad 

odobratý od takej osoby ako komunálny odpad, toto ustanovenie sa nevzťahuje 

na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík, 

b) zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci na území ktorej sa zber 

odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu, 

c) výkup odpadu od fyzickej osoby oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad 

pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu, 

- ten, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný od nej vyžadovať 

poskytnutie údaju o obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza 

- nový paragraf 16a týkajúci sa školského zberu (platné od 1.7.2020) 



Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov (napr. R12) má povinnosť zverejniť 

všetky platné rozhodnutia, ktoré mu boli vydané podľa zákona o odpadoch, na svojom 

webovom sídle. 

Zmeny v šiestej časti Komunálny odpad: 

- nová definícia komunálneho odpadu, zahŕňa aj odpad z iných zdrojov ako 

z domácností, 

- povinnosť obce zabezpečiť triedený zber aj z iných zdrojov, 

- povinnosť OZV financovať triedený zber  aj z iných zdrojov 

- postupné ukončenie výnimiek pre zabezpečenie triedeného zberu kuchynského 

odpadu z domácností, 

- povinnosť prijímať na zbernom dvore obce aj odpady z iných zdrojov 

 

Dňa 24.9.2020 bol v NR SR prijatý zákon (zatiaľ bez čísla), ktorý mení zákon o odpadoch. 

Z najdôležitejších prijatých zmien: 

- množstvo zmien týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov 

a neobalových výrobkov a triedeného zberu v obciach, 

- upresnenie povinnosti zabezpečiť triedený zber odpadov z iných zdrojov, 

- MŽP SR bude vyhláškou stanovovať sadzby pre určenie nákladov na zabezpečenie 

triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov, 

- posúva sa povinnosť ohlasovať údaje do ISOH o rok, teda do 1.1.2022, 

- posúva sa zálohovanie jednorazových nápojových obalov k 1.1.2022. 

 

Okrem toho sú pripravené aj novely vyhlášok (hlavne evidenčnej č. 366/2015 Z. z. 

a vykonávacej č. 3712/2015 Z. z.), ktoré sú v legislatívnom procese. 

 

Bod. 5 

V priebehu jednotlivých prezentácii a tiež po ich skončení mali účastníci on-line seminára 

možnosť formou chatu klásť otázky, na ktoré sme priebežne odpovedali.  

Z otázok: 

 

Otázka: 

Ako je to s nosením ochranných rúšok v súčasnej dobe? Je potrebné od zákazníkov 

vyžadovať nosenie ochranného rúška? 

- Odpoveď: – vzhľadom na situáciu a s ňou spojené vydané opatrenia hlavným 

hygienikom ÚVZ SR odporúčame nosenie rúšok na prevádzke minimálne 

u zamestnancov prevádzky. Slovensko je rozdelené podľa regiónov a nie všetky sú 

v tzv. „červenej zóne“ takže nedá sa jednoznačne povedať, či je rúško nevyhnutne 

potrebné. Samozrejme stále platí, že na viditeľnom mieste má byť oznámenie 

o dodržiavaní hygienických opatrení minimálne v rozsahu používania ochrany tváre 

a dezinfekčných prostriedkov na ruky, ktoré je potrebné mať na dostupnom mieste na 

prevádzke. 

Otázka: 

Keď budeme mať povinnosť evidovať odpad od fyzických osôb podľa jeho vzniku – podľa 

jednotlivých obcí a zasielať oznámenia každej jednej obci, z ktorej bude nahlásené, že odpad 

pochádza (podľa informácie od zákazníka) môžem si náklady vynaložené na takúto 

evidenciu žiadať preplatiť u každej obci? 



- Odpoveď: bohužiaľ povinnosť vyžadovať od fyzickej osoby pôvod odpadu (z ktorej 

obce pochádza) bude účinná od 1. januára 2021. Všetky náklady vynaložené na 

takéto rozšírené vedenie evidencie ako i náklady na pracovnú silu a poštovné 

poplatky však zostávajú v réžii firmy. 

Otázka: 

Ak obec pošle žiadosť o udelenie súhlasu na zriadenie zberného dvora je potrebné 

vyžadovať posudzovanie EIA? 

- Odpoveď: V prípade, ak bude obec na zbernom dvore, ktorého bude zriaďovateľom, 

nakladať len s komunálnymi odpadmi, pochádzajúcimi od fyzických osôb, ako sú 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drevo, drobný stavebný odpad, obaly.... nie 

je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Avšak ak by na 

zbernom dvore bolo možné odovzdať i kovy, proces EIA bude potrebný – vyplýva to 

zo znenia prílohy č. 8 k zákonu č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie  

Otázka: 

Prevádzkovatelia zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov pri predkladaní ohlásenia 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním (tlačivo prílohy č. 2 vyhl. 366/2015) uvádzajú, že ich 

evidenčný program nezaznamená množstvo odpadov z predchádzajúceho roka (skratka 

„ZPR“) vraj to program nerobí. 

- Odpoveď: v ročnom ohlásení sa uvádzajú len množstvá odpadov, s ktorými sa 

v danom období (roku) nakladá, teda len odpady prijaté/vzniknuté a odovzdané 

a nakoniec zostatky na sklade. V prípade, že sa jedná o dlhodobejšie skladované 

odpady alebo odpady, ktoré vznikli v období predchádzajúcom obdobiu za ktoré sa 

ohlásenie podáva a v danom období sa s nimi nenakladalo sa evidujú ako odpady 

z predchádzajúceho roka. Všeobecne zariadenia na zber alebo zhodnocovanie 

odpadov takéto odpady neevidujú, nakoľko sa priebežne vyskladňujú počas roka. 

Avšak v prípade pôvodcov, alebo v prípade spracovateľa môže byť odpad 

dlhodobejšie skladovaný pred jeho ďalším nakladaním alebo zhodnotením. V tomto 

prípade by malo byť na takýto odpad vydané povolenie podľa §97 ods. 1 písm. t) 

 

 

Vypracované: 28.9.2020 
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