
POVINNOSTI SUBJEKTOV
PRE BIOPALIVÁ A BIOKVAPALINY 
(V ZMYSLE ISCC A SK-BIO – SLOVENSKÝ SYSTÉM)   

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
VÁŽENÝ KLIENT,
Spoločnosť SGS Slovakia, spol. s  r. o. 
Vás srdečne pozýva na odborný kurz 
s názvom – Povinnosti subjektov pre 
biopalivá a biokvapaliny (v zmysle ISCC a 
SK-BIO slovenský systém). 

ČO JE ISCC A SK-BIO?
Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady číslo 2009/28/EC sa venuje 
podpore obnoviteľných zdrojov energie. 
Podstatou nariadenia je možnosť 
finančnej podpory spotreby biopalív a 
tekutých nosičov bioenergie, v prípade, 
ak ich produkcia vyhovuje kritériám 
a je v zhode so zásadami pre trvalú 
udržateľnosť produkcie stanovenými v 
tomto nariadení.

Systém ISCC (International Sustainability 
and Carbon Certification) bol 
vypracovaný pre účely plnenia a kontroly 
týchto kritérií od poľa až po spotrebu 
produktov. 

Systém SK-BIO je systém vypracovaný 
podľa slovenskej legislatívy (zákon 
309/2009 a vyhláška 271/2011, 
ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej 
udržateľnosti a ciele na zníženie emisií 
skleníkových plynov z pohonných látok). 
Spoločnosť SGS zabezpečuje overovanie 
Potvrdení o pôvode biopaliva alebo 
biokvapaliny.

V decembri 2015 EK schválila novelu 
nariadenia RED 2008/29/EK. Od 
1.8.2017 platia novely zákona 309/2009 
a vyhlášky 271/2011. Na tomto školení 
budú prezentované nové a zmenené 
požiadavky podľa uvedených noviel. 

Kritériá pre trvalú udržateľnosť 
hospodárstva pri pestovaní plodín musia 
dodržiavať poľnohospodárski producenti, 
ale aj obchodníci a výrobcovia musia 
preukázať, že ich produkt pochádza z 
trvalo udržateľnej produkcie. 

 Školenie je určené predovšetkým pre 
pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, 
prípadne pre ostatných (dospelých vo 
veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem 
zdokonaliť sa v danej problematike. 

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA
09:00   Úvod, prezentácia účastníkov, 

            Renewable Energy Directive (EU)

            Smernice a požiadavky na                             

            systém

12.00 Obed

13.00 Slovenský systém SK-BIO

 Novela 309/2009 platná od 
1.8.2017

 Novela 271/2011 platná od 
1.8.2017

 Skúsenosti z auditov

15.00   Záver – zhrnutie

KONTAKT
Organizačný garant:

Lenka Hrabčáková

SGS Slovakia spol. s r.o.

Kysucká 14

040 11 Košice

 +421 918 508 338

 +421 55 78 361 20

 lenka.hrabcakova@sgs.com

Organizačné pokyny pre účastníkov 
nájdete na str. 2, informácie o 
mieste konania školenia na str. 3 a 
záväznú prihlášku na str. 4.
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ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 138 EUR = V ÚČASTNÍCKOM POPLATKU SÚ ZAHRNUTÉ:

115 EUR + 20% DPH • náklady na odborné a organizačné zabezpečenie 
školenia,

• školiace materiály, 

• obed (podľa programu) a občerstvenie (v školiacej 
miestnosti),

• vystavenie osvedčenia s 3-ročnou platnosťou po 
úspešnom absolvovaní školenia. 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK uhraďte 
prosím bezodkladne po uzávierke 
školenia, kedy dostanete definitívne 
potvrdenie, že sa školenie bude 
realizovať v plánovanom termíne. Detaily 
ohľadne úhrady nájdete nižšie v záväznej 
prihláške! 

DAŇOVÝ DOKLAD (faktúra) a 
osvedčenia Vám budú zaslané poštou po 
ukončení školenia na adresu uvedenú v 
záväznej prihláške. 

PODMIENKY ÚČASTI:

• včasne telefonické nahlásenie účasti 
(kvôli rezervácii miesta),

• zaslanie vyplnenej prihlášky najneskôr 
do uzávierky školenia e-mailom na 
adresu: lenka.hrabcakova@sgs.com

• úhrada účastníckeho poplatku 
prevodným príkazom, alebo poštovou 
poukážkou po uzávierke školenia, 
kedy dostanete definitívne potvrdenie, 
že sa školenie bude realizovať v 
plánovanom termíne. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
presunúť termín konania kurzu pre 
okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah 
vyššej moci, náhla práceneschopnosť 
lektora). Taktiež si vyhradzuje právo na 
zmenu lektora a miesta konania kurzu. 

SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
neuskutočniť plánovaný kurz, ak sa do 
uzávierky kurzu záväzne neprihlási viac 
ako 10 účastníkov.

Účastníci, ktorých prihlášky budú 
doručené po naplnení kapacity, môžu 
byť po predchádzajúcom ozname 
presunutí na náhradný termín kurzu.

Organizačný garant je oprávnený pri 
prezentácii vyžiadať si od účastníkov 
kópiu prihlášky a doklad o zaplatení 
kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na 
ktorom je čiastka odpísaná.

Dopravu na miesto konania kurzu si 
účastníci zabezpečujú individuálne. 

V prípade, že sa prihlásený účastník 
nebude môcť zúčastniť kurzu, 
upozorňujeme, že ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK NEVRACIAME!  
Odporúčame vyslať náhradníka.
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INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA
VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA 

Vienna House Easy *** Bratislava

Galvaniho ul. 28

821 04 Bratislava

Vienna House Easy Bratislava je najbližším hotelom (1,5 km) k bratislavskému Letisku M. R. Štefánika. Vďaka vynikajúcej 
dostupnosti z diaľnice D1, transferu na letisko (za pár minút) a do Starého Mesta (15 minút) je hotel Vienna House Easy Bratislava 
ideálnym miestom pre cestujúcich na pracovnej, ale aj súkromnej ceste. Hostia prichádzajúci autom ocenia 116 bezplatných 
parkovacích miest. 

Príchod MHD zo železničnej stanice: nastúpte na autobus č. 61 (smer letisko), vystúpte na zastávke Avion Shoppingpark (13. 
zastávka v poradí), vstúpte do Avion Shoppingpark, zabočte vpravo, prejdite celým nákupným centrom a vyjdite východom pri 
pošte, zabočte doprava a choďte popri Avion priamo k hotelu.
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Recepcia:

Telefón: +421 2 322 99 100



PODPIS A PEČIATKA:

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2):    

POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)

týmto potvrdzujeme,  že bezodkladne po uzávierke školenia uhradíme prevodným príkazom:   

účastnícky poplatok = 138  EUR s DPH (115 EUR + 20% DPH),                              

na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., č.: SK68 8130 0000 0020 1350 0118, ktorý je v Citibank Europe plc., Dvořákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava,  IČO: 313 50 810, IČ DPH: SK2020315099, Variabilný symbol: 712800,  Špecifický symbol: 
Vaše IČO

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite najneskôr do uzávierky školenia e-mailom na 
adresu: lenka.hrabcakova@sgs.com.

Daňový doklad (faktúra) a osvedčenie Vám budú zaslané poštou po ukončení školenia 
na adresu uvedenú v prihláške. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Lenka 
Hrabčáková (m: +421 918 508 338).
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   podpis účastníka

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI A SPOLOČNOSTI:

MENO A PRIEZVISKO, Titl.

E-MAIL TELEFÓN

NÁZOV SPOLOČNOSTI

FAKTURAČNÁ ADRESA

IČO IČ DPH

BANKA Č. ÚČTU

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (ak je iná ako fakturačná)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ:

TERMÍN: MIESTO KONANIA: UZÁVIERKA ŠKOLENIA: VARIABILNÝ SYMBOL:

06. MÁJ 2020 HOTEL VIENNA HOUSE EASY, 
BRATISLAVA 28. APRIL 2020 712800
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