
 

 
 

Vzdelávací kurz 
 
 

PREPRAVNÉ POVOLENIA V CESTNEJ NÁKLADNEJ 
DOPRAVE  (CEMT, JEDNORÁZOVÉ PREPRAVNÉ 

POVOLENIA, LICENCIE EÚ) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

MIESTO KONANIA: ŽU V ŽILINE – ZASADAČKA VEDECKEJ RADY  

V STRAVOVACOM ZARIADENÍ NOVÁ MENZA  
VYSOLOŠKOLÁKOV 26, 010 08 ŽILINA 

 

DÁTUM KONANIA:    20.02.2019      8:45 
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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: 

V rámci celoživotného vzdelávania oboznámiť referentov, dispečerov, disponentov, zasielateľov 
a pod. s problematikou prepravných povolení v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. 

Od 1.5.2016 podľa vyhlášky š. 161/2016 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného 
zákona je pri vývoze tovaru do colného vyhlásenia povinne uvádzať nový údaj a tým je číslo 
prepravného povolenia. 

Naučiť rozoznávať druhy prepravných povolení pre dopravcov registrovaných v SR, resp. v členských 
štátoch EÚ s dôrazom na dopravcov z nečlenských štátov EÚ. Prečo dopravca z nečlenského štátu 
EÚ chce od zasielateľa aby mu vystavil Medzinárodný nákladný list napr. z Talianska do SR a na ten 
istý tovar (prepravu) druhý nákladný list zo SR napr. do Kyjeva? 

 

Cieľové skupiny: 

Referenti cestnej nákladnej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, colní deklaranti, 
objednávatelia prepráv a pod.) ktorí vystavujú objednávky prepravy, colné vyhlásenia a pod. 

 
Metódy  výučby 

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

 
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:  4- 5 vyučovacích hod.  (1 vyuč. hodina = 50 min.) 

Začiatok kurzu:  20.02.2018 o 8:45 

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:45   + dve 10 min. prestávky  

Ukončenie kurzu: 14:00 

 
PROGRAM  KURZU 

 
Prepravné povolenie pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu 
    

Regulácia cestnej nákladnej dopravy v členských štátoch EÚ: 

- Licencie Spoločenstva 
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- Kabotáž a jej pravidlá  

      

 Regulácia cestnej nákladnej dopravy v nečlenských štátoch EÚ: 

 

o Kedy sa vyžadujú prepravné povolenie cudzích štátov mimo EÚ? 

o Delenie prepravných povolení 

o  Aké prepravné povolenie vyžadovať od dopravcu? 

o  Trvalé prepravné povolenie (licencia) CEMT 

- Aké cestné vozidlá môžu používať prepravné povolenie CEMT 

o  Jednorazové prepravné povolenia 

- Aké cestné vozidlá môžu používať jednorazové prepravné povolenie  
o  Čo kontrolovať na prepravnom povolení? 

 
Systém kontroly a zápisu čísla povolenia pri vývoze do tretích krajín zo SR do colného 
vyhlásenia. 
 
Systém prideľovania prepravných povolení v SR 
- Kde žiadať o povolenia? 
- Doby platnosti povolení. 
- Správne poplatky za vydanie povolenia. 
 
Sankcie a pokuty pri kontrolách prepravných povolení. 

 

Praktická časť. 

Praktické ukážky druhov prepravných povolení. 
Systému kontroly platnosti licencie Spoločenstva. 
Overovanie čísel licencii spoločenstva a overených kópií. 
Praktické ukážky dokladov potrebných pre vykonávanie prepráv a jázd na základe licencie CEMT. 
Praktické ukážky o vydávaní licencii CEMT dopravcom registrovaným v SR. 
Vypisovanie záznamov  k využívaniu licencie CEMT. 
Prípadové štúdie z praxe na problémy pri používaní prepravných povolení. 
 
 

 

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia: 

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. 
6.kurz „Zasielateľstvo- Špedičný expert“ FIATA DIPLOMA bol otvorený 15.11.2018 
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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 občerstvenia a obeda počas školenia. 
 
 
V prípade záujmu, prosím o zaslanie objednávky aj s menami účastníkov do 13.02.2019 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 


