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Vás pozýva na školenie  
 
 
 
 

Chemická legislatíva 
 
 
 
 
 

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok              a 
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov 

REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií)  
GHS (globálny harmonizovaný systém) 
 VOC (prchavé organické rozpúšťadlá) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ktoré sa koná 10. - 11. apríla 2013 
v priestoroch VÚSAPL, a. s. Nitra 
 
 

 
Školenie je vhodné nielen pre výrobcov, dovozcov a distribútorov chemických látok 
a prípravkov, ale aj pre používateľov chemických látok zo všetkých odvetví 
hospodárstva. 
 



Časový harmonogram: 
 
10. 04. 2013 od   10 00 do 16 00 
11. 04. 2013 od   9 00  do 15 00 

 
Program: 
I. časť: 

� Zákon č. 67/2010 Z. z. . o podmienkach uvedenia chemických látok a 
chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický 
zákon)  + REACH + GHS 

� prehľad základných zásad zákona, povinností výrobcov a vývozcov, zásady 
klasifikácie, obsah a forma etikety, povinnosti pri balení,  karta bezpečnostných 
údajov, výnimky z označovania 

� nové pravidlá pre Karty bezpečnostných údajov 

� systém REACH (nová chemická legislatíva), testovanie látok,  nové pojmy – 
nové povinnosti, predregistrácia, registrácia, správa o chemickej bezpečnosti, 
informačné technológie 

� detergenty – hodnotenie biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok - 
pravidlá podľa novelizovanej smernice č. 648/2004/ES 

� problematické zložky chemických zmesí (karcinogény, mutagény, látky 
poškodzujúce reprodukciu), látky obmedzené a zakázané  

� povinnosti organizácií, kde nakladajú s takýmito látkami 

� Globálny harmonizovaný systém (GHS)  

II. časť: 

� Legislatíva pre prchavé organické chemické látky (VOC) 

� Smernica 1999/13/EC je do slovenskej legislatívy transponovaná Vyhláškou 
MŽP SR č. 358/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické 
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v 
ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a monitorovanie emisií 

 
Odborný garant: 

 
Ing. Eva Lukáčiková, VÚSAPL a. s. 

 
Lektor:  
 
Ing. Eva Lukáčiková, VÚSAPL a. s 
 

 
Organizačné pokyny: 
 
Miesto konania: 
 
VÚSAPL, a.s. 
Novozámocká 179 

         Poštový priečinok 59 
949 05 Nitra 5 
 



Zasielanie prihlášok:  
 
Prihlášky posielajte na pripojenej návratke poštou resp. e-mailom,  alebo sa prihláste 
telefonicky na kontakt: 
 
Ing. Eva Lukáčiková,  
e-mail: lukacikova@vusapl.sk 
Tel: 037/6501 152         
Fax: 037/6513 495 
www.vusapl.sk 
  
Temín uzavretia prihlášok:   
 
09. 04. 2013 
 
Účastnícky poplatok:  
 

         98,40 €  s DPH (základ dane 82 € + DPH 16,40 €) 
Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní. 
V cene je zahrnuté občerstvenie. 
 
Stravovanie a ubytovanie: 
Možnosť stravy v rýchlom občerstvení priamo v budove (bufet) 
 
Bankové spojenie: 

       Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra 
         Číslo účtu: 6607675001/1111 

 
Variabilný symbol: 1004 
IČO: 34102230 
DIČ: 2020406641 
IČ pre DPH: SK 2020406641 
 
Doprava:  

http://imhd.zoznam.sk/nr/cestovne-poriadky.html  
 
Autobus: mestská doprava, smer Plastika, Branč – vystúpiť na zastávke Záborského alebo 
Plastika:  
linka č. 12 odchod 8:24  alebo 9:09  zast. Rázcestie autobusová stanica 
linka č. 14 odchod 8:24 alebo 9:44 zast. Rázcestie autobusová stanica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autom: smer Nové Zámky 

z R1 odporúčame zísť na výjazde Nitra - juh 

(www.supernavigator.sk)  
 
 
 
 

NITRA - CENTRUM 

Smer Nové Zámky, 
Komárno 


