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bezpečnostný poradca ADR, dlhoročný lektor kurzov a školení vodičov a bezpečnostných poradcov ADR, 
manažér kvality v skúšobni IMET, s.r.o. Praha, ktorá vykonáva skúšky obalov na prepravu nebezpečných vecí 
podľa ADR, RID, IMDG Code, IATA-DGR, ADN a RTDG, predseda sekcie prepráv nebezpečných Zväzu 
logistiky a zasielateľstva SR, zástupca ZLZ SR v EASA (Európska asociácia bezpečnostných poradcov), člen 
GEMD komisie IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy na prepravu nebezpečných vecí), predseda technickej 
normalizačnej komisie TK 90 Obaly pri Slovenskom ústave technickej normalizácie, majiteľom spoločnosti 
MIND IP, s.r.o., ktorá sa zaoberá poradenskou činnosťou doma i v zahraničí. 

 
CIEĽ KURZU 

 

Cieľom kurzu  je vysvetlenie súčasných medzinárodných predpisov na prepravu 

nebezpečných vecí (Dohoda ADR, RID, IMDG Code, IATA-DGR, ADN a RTDG); národnej 

legislatívy (zákon č. 56/2012 Z.z., vyhláška č. 124/2012) a platných noriem, ktoré sa aplikujú 

v praxi pri balení a preprave nebezpečných vecí z pohľadu všetkých účastníkov 

dopravného reťazca. 

Upozornenie: 

Každá organizácia, ktorá sa zaoberá nakladaním (balením, skladovaním, nakládkou, vykládkou, 
prepravou) s nebezpečnými vecami musí vymenovať bezpečnostného poradcu a musí mať 
preškolený personál.  

Osoby zamestnané u účastníkov uvedených v uvedených predpisoch, ktorých povinnosti sa týkajú  
prepravy nebezpečného tovaru, musia byť vyškolené v oblasti požiadaviek, ktorými sa riadi  
preprava takýchto vecí, a to v rozsahu primeranom miere ich zodpovednosti a povinnostiam.  
Zamestnanci musia byť školení ešte pred prevzatím zodpovedností a činnosti. Školenie sa musí 
obnovovať vždy po aktualizácii predpisov. 
Záznamy o školeniach sa musia uchovávať u zamestnávateľa a musia byť dostupné na žiadosť 
zamestnanca alebo príslušného orgánu. Záznamy sa musia uchovávať u zamestnávateľa na dobu 
stanovenú príslušným orgánom.  
  

 

Cieľové skupiny: 

Referenti cestnej nákladnej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, objednávatelia prepráv 
a pod.) ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečného tovaru, musia byť vyškolené v oblasti 
požiadaviek, ktorými sa riadi preprava takýchto vecí, a to v rozsahu primeranom miere ich 
zodpovednosti a povinnostiam.  

 
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:  24.04.2019 o 9:00 

Obedňajšia prestávka: 12:00-12:45    

Ukončenie kurzu: 15:00 
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PROGRAM  KURZU  

Teoretická časť:   3 hod. 

 

o Oboznámenie účastníkov školenia s problematikou prepravy nebezpečných vecí 

cestnou dopravou, legislatívou a právnymi normami  

o Rozdelenie nebezpečných látok, ich zatriedenie 

o Formy a spôsoby prepráv nebezpečných látok 

o Obaly na nebezpečné látky  

o Dokumentácia pri odosielaní alebo príjmu 

o Dopravné prostriedky, ich označovanie, povinná výbava 

 

Praktická časť: 3  hod. 

- Vysvetlenie na prípadových štúdiách a príkladoch 

- Skúšanie obalov, nádob IBC a veľkých obalov 

- Kontrola prepravy nebezpečných vecí (smernica č. 2004/112/ES) a rizikové 

kategórie 

- Aktuálne problémy pri preprave nebezpečných vecí z hľadiska platnej legislatívy. 

 

 

 

 

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia: 

ZLZ SR vydá úspešným účastníkom osvedčenie o absolvovaní kurzu.    
 
Kurz sa bude počítať absolventom do modulu „Nebezpečný náklad“ 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. 
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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 najneskôr  do 16.04.2019 
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 


