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Úvod 

 
Preprava  nebezpečných vecí je pomerne zložitý proces z hľadiska technickej náročnosti 

aj z hľadiska legislatívneho. No aj napriek tomu sa nebezpečné veci prepravujú každý 

deň. Aj preto existuje viacero dokumentov  a dohôd, ktoré sa priamo zaoberajú, 

hodnotia, analyzujú, skúmajú, nariaďujú  a podobne venujú  nebezpečným veciam. 

 

V súčasnej dobe je cestná doprava na prvom mieste čo sa týka prepravy nebezpečných 

vecí. Na tento druh prepravy sa najčastejšie využívajú cisternové vozidlá. Legislatívne 

cestnú prepravu nebezpečných vecí zastrešuje Európska dohoda o medzinárodnej 

cestnej preprave - ADR. Pri preprave nebezpečných vecí sa kladie veľký dôraz aj na 

bezpečnosť prepravy pretože kvalitu prepravy ovplyvňuje veľa faktorov ako napr. 

človek – ľudský faktor, dopravný prostriedok, prostredie. 

 

Cieľom tejto práce je poskytnúť čo najviac informácií o preprave nebezpečných vecí, 

konkrétne nebezpečného odpadu v cestnej doprave. No táto práca sa nezaoberá len 

cestnou dopravou ale legislatívne charakterizované sú aj ostatné druhy dopráv. 

 

V prvej kapitole sme charakterizovali pojem „nebezpečný tovar“ a zaoberali sme sa  

triedením nebezpečných vecí vzhľadom na ich nebezpečné vlastnosti. 

V druhej kapitole sme sa zaoberali platnou legislatívou spojenou s prepravou 

nebezpečných vecí v cestnej , železničnej, vodnej a leteckej doprave. 

V tretej kapitole sme sa zamerali na prepravu nebezpečného odpadu, kde sme navrhli 

prepravný reťazec pre konkrétny nebezpečný odpad. Riešili sme tam požiadavky na 

obal,  dopravný prostriedok a jeho výbavu, možné trasy prepravy. 

Vo štvrtej kapitole sme vyberali najvhodnejšieho dopravcu na danú prepravu. 

Charakterizovali sme, aký by mal byť, čo všetko musí spĺňať. Uviedli sme aj jeho 

povinnosti. 

V poslednej piatej kapitole sme sa zaoberali dokumentmi potrebnými k danej preprave 

nebezpečného odpadu, vrátane nákladného listu. 
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Ciele práce 

 

Hlavným cieľom tejto práce je charakterizovať bližšie prepravu nebezpečného odpadu. 

Z tohto hlavného cieľa vyplýva množstvo ďalších čiastkových cieľov, ktoré sú: 

navrhnúť prepravný reťazec pre konkrétny odpads nebezpečným charakterom – 

požiadavky na obal, možné trasy prepravy, dopravný prostriedok a jeho povinná 

výbava. Ďalej vykonať analýzu trhu a vybrať najvhodnejšieho dopravcu na vykonanie 

prepravy nebezpečného odpadu. A nakoniec zostaviť prehľad dokumentov potrebných 

na prepravu nebezpečného odpadu, kde nesmie chýbať nákladný list. 

 

Do cieľov tejto práce patrí ajcharakterizovať pojem „nebezpečný tovar“ , rozriediť 

nebezpečné veci vzhľadom na ich nebezpečné vlastnosti do jednotlivých tried, vysvetliť 

význam identifikačných čísel nebezpečnosti, charakterizovať UN kód, Kemler – 

kód.A tiež aj legislatívne charakterizovať prepravu nebezpečného tovaru v jednotlivých 

druhoch dopráv. V cestnej doprave to je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej 

preprave nebezpečných vecí – ADR. Tu bolo cieľom napísať, čo všetko sa v tejto 

dohode nachádza, akú ma štruktúru, aké vozidla môžu prepravovať nebezpečné veci 

a čím musia byť vybavené a vypísať potrebné doklady na prepravu nebezpečných vecí 

podľa tejto dohody.V železničnej doprave je cieľ charakterizovať Poriadok RID -  ktorý 

stanovuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru železničnou dopravou. Vo vodnej 

doprave je cieľ charakterizovať  Dohodu ADN – ktorá stanovuje podmienky prepravy 

nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou a Poriadok IMDG Code – ktorý 

upravuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru námornou dopravou. A v leteckej 

doprave je cieľom charakterizovať  predpisy  ktorými sa riadi preprava nebezpečného 

tovaru v leteckej doprave. 
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Materiál a metodika 

 
Pri písaní tejto práce sme využili vlastné vedomosti,  ktoré sme získali v rámci štúdia 

odborných predmetov. Okrem toho bolo potrebné naštudovať a analyzovať 

problematiku podmienok prepravy nebezpečných vecí z množstva odbornej literatúry. 

Pri spracovávaní témy sme získali praktické vedomosti aj konzultáciou od konkrétneho 

dopravcu, ktorý sa zaoberá prepravou nebezpečných vecí 
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1 Nebezpečné veci, nebezpečný tovar 

 

Za nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR sú pokladané látky a predmety, 

ktorésvojimi vlastnosťami ako sú napr. výbušnosť, horľavosť, jedovatosť, možnosť 

vyvolaťinfekcie, rádioaktivita, žieravosť.V prípade nedodržania stanovených 

podmienok alebo pri nehode dopravného aleboprepravného prostriedku, môžu tieto 

látky ohroziť niektorú zložku životnéhoprostredia, ako je bezpečnosť, zdravie alebo 

majetok ostatných účastníkov cestnejdopravy. 

V praxi sa používa viacero pojmov. Stretávame sa s pojmom nebezpečná 

látka,nebezpečná vec, nebezpečný predmet alebo nebezpečný tovar. Všetky 

tietopomenovania sa vo všeobecnosti v Dohode ADR používajú pod všeobecným 

pojmom ,,nebezpečná vec“.Nebezpečné veci – znamená také látky a predmety, ktorých 

preprava je podľa ADRzakázaná alebo sa povoľuje len za podmienok uvedených 

v ADR. 

 

 
Obrázok 1 Nebezpečné veci (TOMEK, M., SEIDL, M., HALAMA, L., Bezpečnosť prepravy 
nebezpečných veci. Žilina: Hydropneutech 2008, ISBN 978-80-968479-9-0) 

 

1.1 Triedenie nebezpečných vecí 

 
Nebezpečné veci (NV) triedime do jednotlivých tried nebezpečnosti. Dominantným 

znakomzatriedenia sú prevládajúce rizikové vlastnosti. Pri preprave by mohli 

pôsobiťnegatívne. Základné charakteristiky NV stanovujeme na základe fyzikálnycha 

technických vlastností.Správne zatriedenie látky alebo predmetu do tried a identifikácia 

ich nebezpečenstva jenajdôležitejšia v procese prepravy. Od zatriedenia sa odvíjajú 

ďalšie postupy pripreprave nebezpečných vecí. Každá trieda, podtrieda alebo skupina je 
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charakteristickáurčitým nebezpečenstvom, vystihuje vlastnosť určitej látky a umožňuje 

tým následnesprávnu voľbu: 

 správnej obalovej inštrukcie, 

 vhodného obalu, 

 správneho označenia kusovej zásielky, 

 vhodného dopravného prostriedku a jeho správne bezpečnostné značenie, 

 vhodných ochranných prostriedkov. 

 

Triedenie nebezpečných vecí vzhľadom na ich nebezpečné vlastnosti podľa dohody 

ADR: 

 Trieda 1: Výbušné látky a predmety, 

 Trieda 2: Plyny, 

 Trieda 3: Horľavé kvapalné látky, 

 Trieda 4.1: Horľavé pevné látky, samovoľne reagujúce látky a pevné znecitlivené 

výbušniny, 

 Trieda 4.2: Samozápalné látky, 

 Trieda 4.3: Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny, 

 Trieda 5.1: Okysličovacie látky, 

 Trieda 5.2: Organické peroxidy, 

 Trieda 6.1: Jedovaté látky, 

 Trieda 6.2: Infekčné látky, 

 Trieda 7: Rádioaktívny materiál, 

 Trieda 8: Žieravé látky, 

 Trieda 9: Iné nebezpečné látky a predmety. 

 

1.1.1 Význam identifikačných čísel nebezpečnosti 

 

Prvá číslica v identifikačnom čísle označuje hlavné nebezpečenstvo látkynapr.(60 - 

jedovatá látka). Ak stačí na označenie nebezpečnosti látky jedna číslica,doplní sa táto 

číslica na druhom mieste nulou. Zdvojenie číslice označuje intenzifikáciupríslušného 

druhu nebezpečenstva napr. (66 – veľmi jedovatá látka) a tretia číslicaoznačuje 

dodatočné nebezpečenstvo napr. (664 – veľmi jedovatá pevná látka, horľavá so sklonom 

k samovznieteniu).  
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1.1.2 Identifikačné číslo látky 

 

UN kód (zaviedla OSN), identifikačné číslo látky, je štvormiestny číselný kód, podľa 

ktorého je nebezpečná látka jasne identifikovateľná, čo je dôležité hlavne pri likvidácii 

nehôd. Tento kód je súčasťou písomných pokynov vodiča, nákladného listu a nachádza 

sa tiež v spodnej časti výstražné oranžové tabuľky umiestnené na vozidle. V hornej časti 

tabuľky je identifikačné číslo nebezpečnosti - tzv. Kemler-kód. Je to dvojmiestna až 

trojmiestna kombinácia čísel označujúcich druh nebezpečenstva, ktorá je niekedy 

doplnená znakom X. 

 

 

Obrázok 2 Tabuľka označenia vozidla identifikačnými číslami 
Zdroj:URL:http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_dohoda_o_medzin%C3%A1rodnej_cestnej_p
reprave_nebezpe%C4%8Dn%C3%BDch_vec%C3%AD 
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2 Platná legislatíva jednotlivých druhoch dopráv vzťahujúca sa na prepravu 

nebezpečných vecí 

 
Táto kapitola sa zaoberá charakteristikou predpisov upravujúcich prepravu 

nebezpečných vecí v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy. 

 

2.1 Cestná doprava 

 

Medzinárodná cestná preprava nebezpečného tovaru sa riadi Európskou dohodouo 

medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR ( 

Accordauropéenrelatifau transport international des marchandisesdangereuses par 

route).Táto dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí ( ADR ) bola uzavretá 

30.septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie 

priOrganizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29.januára 

1968.Dňa21.augusta 1975 v New Yorku bola táto dohoda novelizovaná Protokolom 

o zmeneČlánku 14, ods. 3. Novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985. Slovenská 

republikapristúpila k dohode ADR v máji 1993 po predchádzajúcej sukcesii po bývalej 

ČSSR,ktorá bola členom ADR od roku 1987. Túto skutočnosť vyjadruje dosiaľ 

platnávyhláška ministra zahraničných vecí SR č. 64/1987 Zb. 

 

2.1.1 Zmluvné strany ADR 

 
V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty: 

Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, 

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 

Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, 

Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, 

Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, 

Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, 

Turecko, Ukrajina a Veľká Británia. 

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie 

uvedených zmluvných strán. 
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Členské štáty EÚ v súčasnosti prijali Prílohy A a B ako základ pre predpis upravujúci 

cestnú, železničnú prepravu a prepravu po vnútrozemských vodách  nebezpečných vecí 

medzi svojimi územiami a v ich rámci (Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 

2008/68/ES zo dňa 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného 

tovaru). 

 

2.1.2 Štruktúra dohody ADR 

 
Štruktúra dohody ADR je rozdelená do deviatich častí, ale stále je zoskupená do dvoch 

príloh s cieľom zosúladiť jej znenie s Článkom 2 vlastnej dohody. Táto štruktúra je 

nasledujúca: 

Príloha A : Všeobecné ustanovenia a ustanovenia týkajúce sa nebezpečných látok a 

predmetov 

Časť 1 Všeobecné ustanovenia 

Časť 2 Zatrieďovanie 

Časť 3 Zoznam nebezpečných vecí, osobitné ustanovenia a výnimky týkajúce sa 

nebezpečných vecí balených v obmedzených množstvách 

Časť 4 Ustanovenia o obaloch a cisternách 

Časť 5 Zasielateľské postupy 

Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, stredne veľkých nádob na voľne 

ložené látky (nádoby IBC), veľkých obalov, cisterien a kontajnerov na voľne ložené 

látky 

Časť 7 Ustanovenia o podmienkach prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie 

Príloha B. Ustanovenia o dopravnom alebo prepravnom prostriedku a dopravných 

operáciách 

Časť 8 Požiadavky na osádku, vybavenie, prevádzku a dokumentáciu vozidiel 

Časť 9 Požiadavky na konštrukciu a schvaľovanie vozidiel 

 

2.1.3 Vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí podľa ADR 

 
Vozidlá určené na prepravu nebezpečných veci sa delia podľa nadstavby na: 

 otvorené vozidlo – vozidlo s plošinou alebo plošinou ohraničenou bočnicami 

a zadným čelom, 
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 vozidlo zakryté plachtou -  otvorené vozidlo zakryté plachtou, 

 uzavreté vozidlo – vozidlo s uzatvárateľnou nadstavbou, 

 cisternové vozidlo – vozidlo, ktoré má jednu alebo viac cisterien na prepravu 

plynov, kvapalín a práškových či granulovaných látok, 

 batériové vozidlo – vozidlo s článkami, ktoré sú navzájom spojené potrubím 

a natrvalo pripevnené k dopravnej jednotke. 

 

2.1.4 Doklady potrebné pri preprave nebezpečných vecí podľa ADR 

 
Okrem dokladov vyžadovaných inými predpismi musí byť dopravná jednotka 

prepravujúca nebezpečné veci vybavená týmito dokladmi: 

1. prepravnými dokladmi (nákladnými listami) predpísanými v bode 5.4.1 ADR, ktoré 

zahŕňajú všetky prepravované nebezpečné veci a ak je to potrebné, osvedčenie o ložení 

kontajnera predpísané v bode 5.4.2 ADR, 

2. písomnými pokynmi (pre prípad nehody) predpísanými v bode 5.4.3 ADR, ktoré sa 

vzťahujú na všetky prepravované nebezpečné veci, 

3. prostriedkami na zistenie totožnosti každého člena osádky, ktoré obsahujú fotografiu, 

v súlade s bodom 1.10.1.4 ADR, 

4. osvedčením o schválení vozidla uvedenom v bode 9.1.3 ADR na každú dopravnú 

jednotku alebo jej časť, akje požadované, 

5. osvedčením o školení vodiča, ktoré je predpísané v bode 8.2.1 ADR, 

6. kópiou povolenia na vykonanie prepravy, ktoré je predpísané v bodoch 5.4.1.2.1(c) 

alebo (d) alebo 5.4.1.2.3.3 ADR. 

 

2.2 Železničná doprava 

 

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru - Poriadok 

RID(Regleméntconcernatle transport internationalferroviaire des 

marchandisesdangereuses)  stanovuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru 

železničnou dopravou. Poriadok RID je Dodatkom C Dohovoru o medzinárodnej 

železničnej preprave (COTIF). V súčasnej dobe je 45 zmluvných štátov Poriadku RID, 

Slovenská republika sa stala členským štátom poriadku RID sukcesiou po rozpade 
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bývalého Československa v roku 1993. Príslušným orgánom Slovenskej republiky je 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR). 

Podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave 

nebezpečného tovaru, ktorá vstúpila do platnosti 24. septembra 2008 a podľa Zákona 

NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach (§23 Preprava nebezpečného tovaru v 

železničnej doprave) platia ustanovenia Poriadku RID aj pre vnútroštátnu prepravu 

nebezpečného tovaru na území SR ako aj na území všetkých členských štátov EÚ. 

Poriadok RID podlieha pravidelnej aktualizácii a vždy 1. januára nepárneho roku 

vstupuje do platnosti aktualizované znenie Poriadku RID s tým, že prechodné obdobie 

na implementáciu zmien trvá pol roku (do 30.06.). V tomto prechodnom období platia 

ustanovenia starého a nového znenia Poriadku RID súčasne. Poriadok RID určuje, ktoré 

nebezpečné látky sú z medzinárodnej prepravy vylúčené a ktoré sú za určitých 

podmienok pripustené na prepravu. Poriadok sa skladá zo siedmich častí: 

Časť 1 Všeobecné ustanovenia, 

Časť 2 Klasifikácia, 

Časť 3 Zoznam nebezpečného tovaru, osobitné ustanovenia a výnimky, týkajúce sa 

obmedzených a vyňatých množstiev, 

Časť 4 Používanie obalov, veľkých nádob na voľne ložené látky (IBC),veľkých obalov 

a nádrží, 

Časť 5 Postupy pri odosielaní, 

Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov, veľkých nádob na voľne ložené 

látky (IBC), veľkých obalov a nádrží, 

Časť 7 Ustanovenia o podmienkach prepravy, nakládky, vykládky a manipulácie. 

 

2.2.1 Zmluvné štáty RID 

 
Zmluvnými štátmi RID sú: 

Albánsko, Alžírsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, 

Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Chorvátsko, 

Holandsko, Irak, Irán, Írsko, Maďarsko, Lotyšsko, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, 

Luxembursko, Maroko, Macedónsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, 

Švédsko, Tunisko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia. 
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2.3 Vodná doprava 

 

Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskou 

vodnou dopravou – Dohoda ADN (Accordeuropéenrelatif au transport international 

des marchandisesDangereuses par voiesdeNavigationintérieures) uzatvorená 26. mája 

2006 v Ženeve je medzinárodná právna norma, ktorá stanovuje podmienky prepravy 

nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou. Dohoda ADN vznikla 

zosúladením medzinárodných dohôd ADN-R (plavba po Rýne a ADN-D (plavba po 

Dunaji) na základe Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/68/ES o 

vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru. Príslušným orgánom Slovenskej 

republiky je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR). 

Dohoda ADN je implementovaná do národných právnych noriem prostredníctvom 

Oznámenia MZV SR č. 331/2010 Z. z. o prijatí Európskej dohody a medzinárodnej 

preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN). 

Dohoda ADN podlieha pravidelnej aktualizácii a vždy 1. januára nepárneho roku 

vstupuje do platnosti aktualizované znenie Dohody ADN s tým, že prechodné obdobie 

na implementáciu zmien trvá pol roku (do 30.06.). V tomto prechodnom období platia 

ustanovenia starého a nového znenia Dohody ADN súčasne. 

 

Dohoda ADN sa skladá z deviatich častí: 

Časť 1 Všeobecné ustanovenia, 

Časť 2 Klasifikácia, 

Časť 3 Zoznam nebezpečného tovaru, osobitné ustanoveniaa výnimky týkajúce sa  

obmedzených a vyňatých množstiev, 

Časť 4 Ustanovenia o používaní obalov, cisterien a nákladných prepravných jednotiek 

na voľne ložené látky, 

Časť 5 Postupy pri odosielaní, 

Časť 6 Požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov(vrátane IBC a veľkých obalov), 

cisterien a nákladných prepravných jednotiek na voľne ložené látky, 

Časť 7 Požiadavky na prepravu, nakládku, vykládkua manipuláciu s tovarom, 

Časť 8Predpisy pre posádky, vybavenie, prevádzku plavidiel a dokumentáciu, 

Časť 9 Predpisy pre stavbu plavidiel. 
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Medzinárodný poriadok na prepravu nebezpečného tovaru po moriach – IMDG 

Code (InternationalMaritimeDangerousGoodsCode) je medzinárodná právna norma, 

ktorá upravuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru námornou dopravou v balenej 

forme (v obaloch, stredne veľkých nádobách IBC, veľkých obaloch a nákladových 

jednotkách). Poriadok zaisťuje dodržiavanie záväzných ustanovení Dohovoru SOLAS 

1974 (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori) a prílohy III k MARPOL 

73/78 (Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania morí z lodí). 

 

2.4 Letecká doprava 

 

Preprava nebezpečného tovaru vzduchom sa riadi predpismi Medzinárodnej 

organizáciecivilného letectva (ICAO) a Medzinárodným združením leteckých 

prepravcov (IATA). Všetky potrebné a dôležité náležitosti sú špecifikované v manuáli 

DRG, vydávaný asociáciou IATA každý rok. Pri dodržaní všetkých predpisov by nemal 

nastať žiadny problém. Preprava nebezpečného tovaru v leteckej doprave má podobné 

princípy, klasifikáciu, balenie a sprievodné dokumenty ako iné druhy dopravy. Doprava 

letecká má ale najprísnejšie režim prepravy nebezpečného tovaru. Paušálne pravidlá 

prepravy vytvárajú medzinárodné expertné komisie organizované OSN. ICAO 

rozpracováva takétonáležitosti v predpise TechnicalInstructionsfortheSafe Transport 

ofDangerousGoods by Air. Týmto predpisom, ktorý vychádza každé dva roky, sa musia 

riadiť integrátori, odosielatelia, výrobcovia obalov, leteckí dopravcoviaa dozorné 

orgány. 

 

IATA vydáva každý rok predpis DangerousGoodsRegulations, ktorému podlieha 

preprava nebezpečného tovaru vo vzduchu. Tento predpis sa líši od predpisu, ktorý 

vydáva ICAO tým, že má inú štruktúru a odráža prevádzkové špecifikácie dopravcov. 

Ak dôjde na náhradnú leteckú prepravu po ceste, tak musíbyť dodržiavané predpisy 

ADR a IATA súčasne. 
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3 Preprava nebezpečného odpadu 

 

Predmetom prepravy je nebezpečný odpad, konkrétne rezná emulzia a absorbenty 

z firmy HS Technik, spol. s r.o., ktoré prepravujeme ku spracovateľovi nebezpečného 

odpadu Konzeko, spol. s r.o. , ktorý tento odpad odborne zneškodní. 

  

Odosielateľ (pôvodca): HS Technik, spol. s r.o. 

 

Obrázok 3 Odosielateľ firma HS Technik, spol. s r.o. 
Zdroj: URL: http://www.hstechnik.sk/ 

 

Prijímateľ (spracovateľ) nebezpečného odpadu: Konzeko, spol. s r.o. 

 

Obrázok 4 Prijímateľ firmaKonzeko, spol. s r.o. 
Zdroj: URL: http://www.konzeko.sk/  
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3.1 Prepravovaný nebezpečný odpad 

 

3.1.1 Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény 

 
Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:  

 Viskózne kvapaliny s prímesou sulfonovaných olejov, esterov vyšších mastných 

kyselín a pod.. 

 Možnosť výskytu sírovodíka. 

 

Nebezpečné vlastnosti odpadu:  

 Možná horľavosť kvapalín. 

 Akútna a chronická toxicita. 

 Ekotoxicita – následné nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. 

 

Číslo odpadu je 120109. Identifikačné číslo reznej emulzie je UN 3082. Zaraďujeme ju 

do 9 triedy nebezpečenstva. (viď Príloha A.1 a A.3) 

 

3.1.2 Absorbenty, filtračné materiály vrátene olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 

nebezpečnými látkami. 

 
Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu:  

 Pevné materiály – vapex, piliny, textil, papier – znečistené (nasiaknuté) ropnými 

látkami alebo inými nebezpečnými látkami. 

 

Nebezpečné vlastnosti odpadu:  

 Akútna a chronická toxicita. 

 Ekotoxicita – následné nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. 

 Horľavosť pevných látok. 

 

Číslo odpadu je 150202. Identifikačné číslo absorbentov je UN 3077. Zaraďujeme ich 

do 9 triedy nebezpečenstva. (viď Príloha A.2 a A.4) 
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3.2 Požiadavky na obal 

 
Nebezpečný odpad bude uložený v obaloch (v kovových sudoch označených UN 

číslom, triedou nebezpečnosti, bezpečnostnou značkou). 

 

Obrázok 5 Obal určený na prepravu nebezpečného odpadu (Václav Podstawka) 
Zdroj: URL: http://www.svetbaleni.cz/sb-6-2007-balen-nebezpench-vc-znaceni-kovovych-sudu/ 

 

3.3 Dopravný prostriedok a jeho výbava 

 
Daný nebezpečný odpad sa bude prepravovať v skriňovom  nákladnom vozidle, keďže 

sa tento nebezpečný odpad prepravuje ako kusová zásielka, toto motorové vozidlo bude 

označené  podľa Dohody ADR a to oranžovými výstražnými tabuľami o rozmeroch 40 

x 30 cm s čiernym okrajom širokým 1,5 cm. Vozidlo bude vybavené povinnou 

výbavou, ktorú určuje dohoda ADR. Vodič vozidla musí mať  platný preukaz o školení 

ADR, ktorý ho oprávňuje prepravovať nebezpečný náklad. 

 

 

 

Obrázok 6 Značenie vozidla podľa Dohody ADR 
Zdroj: URL: http://www.adr.sk/preprava-lq-preprava-nebezpecnych-veci-v-obmedzenych-mnozstvach-
balenych-v-maloobchodnych-spotrebitelskych-obaloch/ 
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3.3.1 Povinná výbava pri preprave reznej emulzie a absorbentov 

 
Každá dopravná jednotka, ktorou sa prepravujú nebezpečné veci, musí byť 

vybavená najmenej dvoma kusmi prenosných hasiacich prístrojov na triedy horľavosti 

A, B a C s minimálnym obsahom suchého prášku v závislosti od celkovej hmotnosti 

dopravnej jednotky.  

 

 

Obrázok 7 Hasiace prístroje  
Zdroj: URL: http://www.adr.sk/hasiace-pristroje-adr-2013/ 
 

Osobitná výbava: 

 

1. Každá dopravná jednotka, musí byť vybavená: 

– pre každé vozidlo aspoň jeden zakladací klin, ktorého rozmery 

zodpovedajú hmotnosti vozidla a priemeru jeho kolies, 
 

– dve samostatne stojace výstražné značky 

 

– kvapalina na výplach očí (nevyžaduje sa na bezpečnostné značky 

 vzorov č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3) 

 
 

 

 

2. Výbava pre každého člena osádky: 

– výstražná vesta 
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– baterka s nekovovým povrchom podľa bodu 8.3.4 ADR 

 

– ochranné rukavice 

 

–  ochrana očí 

 

 

3. Dodatočná výbava pre určité bezpečnostné značky, ktorými sú označené nebezpečné 

veci prepravované na vozidle: 

Pre bezpečnostné značky vzorov č. 3, 4.1, 4.3, 8 a 9: 

- lopata 

- prekrytie kanálu  

- nádoba z plastu 
 

 

3.4 Trasy prepravy 

 

Zo Žiliny pôjdeme po ceste E50 až do Bešeňovej kde sa pripojíme na diaľnicu D1 

ktorou prídeme až do Spišského Štvrtka. Potom pôjdeme po ceste II. triedy č. 536, ktorá 

vedie až do Markušoviec. 

 

 

Obrázok 8 Trasa prepravy 
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B21                                       B22 

 

Značka B21 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad  zakazuje vjazd 

vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavý alebo inak nebezpečný náklad 

Značka B22 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť 

znečistenie vody, zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim ropu alebo ropné materiály, 

alebo iné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody.  
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4 Analýza trhu, výber dopravcu na vykonanie prepravy reznej emulzie 

a absorbentov 

 
Kritériá pre výber dopravcu: Vhodný dopravca by mal byť: 

 spoľahlivý, 

 flexibilný,  

 informatívny, 

 všetky potrebné doklady, dokumenty, 

 cena,  

 povinnú výbavu, 

 odporúčania, 

 technologické vybavenie, 

 bezpečnosť. 

 

Na základne kritérií sme si vybrali firmu New GeenCompany, družstvo ktorá spĺňa 

všetky požiadavky.  

Dopravca sa dlhodobo zaoberá prepravou nebezpečných odpadov. Má profesionálne 

vyškolených vodičov ktorý vlastnia preukaz ADR. Vozidla má špeciálne upravené na 

prepravu nebezpečného odpadu. Má všetky potrebné dokumenty na prepravu. Vozidlá 

sú v dobrom stave. Z odporúčaní  sme sa dozvedeli o ich spoľahlivosti, serióznosti 

a bezpečnosti. Predovšetkým nás zaujala dobrá cena za prepravu nebezpečného odpadu. 

Firma ihneď informuje prepravcu pri akýchkoľvek nečakaných zmenách. 

 

4.1 Povinnosti dopravcu 

 
Dopravca je  povinný najmä: 

1. presvedčiť sa, že prepravovaný nebezpečný odpad je schválený na prepravu podľa 

ADR, 

2. presvedčiť sa, že všetky informácie predpísané v ADR týkajúce sa prepravy 

nebezpečných odpadov, boli dodané odosielateľom pred prepravou, že predpísaná 

dokumentácia sa nachádza na dopravnej jednotke, 

3. vizuálne sa presvedčiť, že vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti 

alebo trhliny, či nechýba potrebné vybavenie atď., 
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4. presvedčiť sa, že neuplynul hraničný termín pre nasledujúcu skúšku vozidla,  

5. overiť si, či vozidlo nie je preťažené, 

6. presvedčiť sa, že boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané 

označenia, 

7. presvedčiť sa, že vybavenie predpísané v písomných pokynoch pre prípad nehody 

pre vodiča sa nachádza vo vozidle. 
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5. Potrebné doklady pri preprave nebezpečného odpadu: 

 
 doklady vodičov, 

 doklady k vozidlu, 

 doklady ku konkrétnej preprave a zásielke. 

 

5.1 Doklady vodičov sú: 

 
 vodičské oprávnenie– motorové vozidlo určitej skupiny môže viesť iba osoba, ktorá 

je držiteľom vodičského oprávnenia na príslušnú skupinu alebo podskupinu. Pri 

nákladných vozidlách nad 3,5 t sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C, resp. 

C1.  

 doklady preukazujúce prácu vodiča – pri kontrole musí byť vodič schopný 

preukázať prácu za bežný deň a predchádzajúcich 28 kalendárnych dní. Pri kontrole 

sociálnej legislatívy musí predložiť záznamové listy z analógových tachografov, 

tachografovú kartu vodiča alebo digitálnu kartu. 

 doklad o zdravotnej spôsobilosti – dokladom o zdravotnej spôsobilosti sa 

preukazuje zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárskou prehliadkou, Tento doklad 

nesmie byť starší ako päť rokov, a ak ide o vodičov starších ako 65 rokov, nie 

starším ako dva roky.  

 doklad o psychologickej spôsobilosti - vodiči musia, absolvovať pravidelné 

psychologické vyšetrenie. Týmto vyšetrením alebo testami sa posudzuje psychická 

spôsobilosť vodiča, ktorú posudzuje psychológ s certifikátom na dopravnú 

psychológiu.  

 

5.2 Doklady k vozidlu sú: 

 
 osvedčenie o evidencii - je doklad označený sériou a evidenčným číslom, ktorým sa 

preukazuje zhodnosť vozidla s typovým schválením vozidla alebo typovým 

schválením ES vozidla, alebo uznaním typového schválenia ES vozidla. 

 osvedčenie o technickej kontrole - spôsobilosť vozidla na premávku na pozemných 

komunikáciách vodič preukazuje kontrolným orgánom prostredníctvom osvedčenia 

o technickej kontrole a kontrolnou nálepkou. 
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 osvedčenie o emisnej kontrole - dopravca, resp. vodič je povinný vykonávať 

pravidelné emisné kontroly motorového vozidla, ktorých lehoty stanovuje vyhláška 

č. 578/2006 Z. z.. 

 zelená karta – je medzinárodný doklad o uzavretí poistnej zmluvy o povinnom 

zmluvnom poistení. 

 biela karta – je potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom 

poistení, platné pre územie SR. 

 

5.3 Doklady potrebné na prepravu nebezpečného tovaru 

 
Prepravné dokumenty sa počas prepravy musia nachádzať v kabíne dopravnej jednotky 

na ľahko dostupnom mieste. Navyše k dokladom požadovaným inými predpismi sa 

v dopravnej jednotke prepravujúcej nebezpečný odpad musia nachádzať nasledujúce 

sprievodné doklady. 

 Dopravný doklad ( Nákladný list ) (viď Príloha E) 

 Písomné pokyny pre prípad dopravnej nehody (viď Príloha D.1 a D.2) 

 ADR – Osvedčenie o školení vodiča , Preukaz ADR (viď Príloha B) 

 Doklad totožnosti s fotografiou – pre každého člena osádky  

 Povolenie na prepravu nebezpečných odpadov (viď príloha H) 

 Sprievodný list nebezpečných odpadov (viď Príloha F) 

 Identifikačný list nebezpečného odpadu (viď Príloha C.1 a C.2) 

 Preberací protokol (viď príloha G) 
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Záver 

 

Cieľom tejto  práce bolo informovať o tom čo sú to nebezpečné veci, ako ich triedime, 

čo vyjadrujú identifikačné čísla na vozidlách. Tento cieľ bol splnený v prvej kapitole, 

kde sú uvedené všetky tieto informácie.  

Ďalším cieľom bolo bližšie  charakterizovať platnú legislatívu v cestnej doprave. Tento 

cieľ bol splnený v druhej kapitole, kde sme okrem histórií a vývoja dohody ADR 

uviedli aj v akých vozidlách sa prepravujú nebezpečne veci, aké doklady potrebujeme 

na prepravu nebezpečných vecí. 

Ďalším cieľom tejto práce bolo charakterizovať platnú legislatívu v železničnej, vodnej 

a leteckej doprave. A aj tento ciel bol splnený v druhej kapitole, v ktorej sme 

charakterizovali Poriadok RID -  ktorý stanovuje podmienky prepravy nebezpečného 

tovaru železničnou dopravou; Dohodu ADN – ktorá stanovuje podmienky prepravy 

nebezpečného tovaru vnútrozemskou vodnou dopravou; Poriadok IMDG Code – ktorý 

upravuje podmienky prepravy nebezpečného tovaru námornou dopravou a predpisy  

ktorými sa riadi preprava nebezpečného tovaru v leteckej doprave. 

Posledným a tým najdôležitejším a najrozsiahlejším cieľom bolo najprv navrhnúť 

konkrétnu prepravu pre odpad s nebezpečným charakterom. Kde sme charakterizovali 

vybraný nebezpečný odpad, požiadavky na jeho balenie, trasu prepravy, dopravný 

prostriedok a jeho povinnú výbavu. Potom bolo potrebné vykonať analýzu trhu a vybrať 

najvhodnejšieho dopravcu na vykonanie prepravy nebezpečného odpadu. A nakoniec 

zostaviť prehľad dokumentov potrebných na prepravu nebezpečného odpadu. Celý tento 

ciel je splnený v tretej až piatej kapitole. 
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