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ŠKOLITEĽ 
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská 
univerzita v Žiline, garant vysokoškolského vzdelávania vo všetkých stupňoch vzdelávania v odbore Dopravné 
služby, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, garant 
akreditovaného vzdelávania s celosvetovou platnosťou Zasielateľstvo- Špedičný expert FIATA Diploma, člen 
sociálnej komisie IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy), dlhoročný lektor kurzov a školení pre dopravné, 
zasielateľské a logistické organizácie aj pre objednávateľov prepravy, predseda komisie pre skúšky znalcov 
v odbore Preprava, zasielateľstvo. 

 
CIEĽ KURZU 

 

Cieľom kurzu  je vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP 

a Rady č. 561/2006), ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej 

doprave a   čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia 

Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017!!! z pohľadu objednávateľa prepravy 

a zasielateľa. 

 

Pre  vysvetlenie režimu práce vodičov budú použité aj výsledky projektu TRACE, ktorého cieľom bolo 
zjednotenie postupu pri kontrolách režimu práce v štátoch EÚ. 

 

 

  

Súčasťou kurzu budú aj praktické aplikácie na plánovanie prepráv, kritické momenty režimu práce a 
najčastejšie nedostatky.  

 

V rámci celoživotného vzdelávania oboznámiť účastníkov kurzu  na praktických prípadových štúdiách 
poukázať na možné riziká, ktoré môžu pri neznalosti týchto aspektov vzniknúť. 

Upozornenie: 

Podľa čl. 10 ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 561/2006 „podniky, odosielatelia, zasielatelia, 
organizátori zájazdov, hlavní dodávatelia, subdodávatelia a agentúry zamestnávajúce vodičov 
zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s týmto nariadením. 

 

 

Cieľové skupiny: 

Referenti cestnej nákladnej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, objednávatelia prepráv 
a pod.) ktorí vystavujú objednávky prepravy, resp. plánujú harmonogramy prepráv u hľadiska 
termínov nakládok a vykládok  
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Metódy  výučby 

Interaktívna prednáška doplnená powerpointovou prezentáciu,  prípadovými štúdiami a krátkymi 
videami. 

 
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:  6 vyučovacích hodín  (1 vyuč. hodina = 50 min.) 

Začiatok kurzu:  19.06.2018 o 9:00 

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:45    

Ukončenie kurzu: 15:00 

 
 

PROGRAM  KURZU  

Teoretická časť:   3 hod. 

 

o Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých 

právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy  

o Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho 

dvora EÚ od 20.12.2017!!! 

o Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) (v 

kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami), 

o Prečo niektoré vozidla s digitálnymi tachografmi môžu mať denný čas jazdy dlhší až 

o 30 min., minútové pravidlo u nových digitálnych tachografov  a jeho aplikácia v praxi, 

používanie režimu OUT 

o Tretia generácia tachografov a ich prepojenie s GNSS a budúce požiadavky na 

plánovanie prepráv 

o  Rozdelenie porušenia režimu práce a používania tachografov na menej závažné, 

závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie – platné v EÚ od 1.1.2017 

 

Praktická časť: 3  hod. 

Vysvetlenie režimu práce vodiča cestnej nákladnej dopravy  na prípadových štúdiách a 
príkladoch 
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- Prípadové štúdie na plánovanie prepráv a aplikáciu v praxi  

- Plánovanie čerpania prestávok a odpočinkov vodiča na „bezpečných“ parkoviskách – 

prípadové štúdie na zostavenie harmonogramov prepráv a ich vyhodnotenie aj 

z hľadiska nákladov 

- Zostavenie štvortýždňového pracovného cyklu vodiča vzhľadom na zákaz čerpania 

45 hod. týždenného odpočinku vo vozidle 

- Výnimky z režimu práce a ich zdôvodnenie a praktické ukážky zapisovania 

 

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu: 

ZLZ SR vydá úspešným účastníkom osvedčenie o absolvovaní kurzu.    
 
Kurz sa bude počítať absolventom do modulu Cestná preprava  akreditovaného kurzu 
„Zasielateľstvo- Špedičný expert“ FIATA DIPLOMA. Čiže bude znížená požiadavka na 
absolvovanie tejto témy v rámci kurzu a tým aj znížená cena za kurz. 
S otvorením kurzu „Zasielateľstvo- Špedičný expert“ FIATA DIPLOMA sa počíta v mesiaci 
október 2018. 
 

 
CENA KURZU PRE ČLENOV ZLZ SR A ČESMAD SLOVAKIA  

                              podmienkou je minimálny počet 20 účastníkov školenia 

50,00  Eur / účastník školenia  

pre nečlenov 60,00 Eur/účastník  

 

Cena je vrátane pracovných materiálov, občerstvenia, obeda a vydania osvedčenia o absolvovaní 
kurzu 
 
V prípade záujmu, prosím o zaslanie objednávky aj s menami účastníkov najneskôr  do 11.06.2018 
vrátane na zlz@zlz.sk 
 
Objednávkové a fakturačné údaje: 
 
ZLZ SR  
Račianska 66 
831 02 Bratislava 
 
ZLZ SR nie je platiteľom DPH  

IČO: 30 231 728   DIČ: 2020689572 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava,  číslo účtu: 1182848559/0200 
IBAN SK1302000000001182848559 
Telefón: +421 2 5249 1764 
E-mail: zlz@zlz.sk 


