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CIEĽ ŠKOLENIA 

 

Cieľom školenia je vysvetlenie zmien platných od 20.8.2020 a tých, ktoré  budú postupne 

vstupovať do platnosti, v  sociálnych predpisov (Dohoda AETR, Nariadenie EP a Rady č. 
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561/2006 a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel 

v cestnej nákladnej doprave a v nepravidelnej autobusovej doprave a pravidelnej autobusovej 

doprave na linkách nad 50 km.   

 

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: 
Manažéri logistiky cestnej nákladnej dopravy (dispečeri, disponenti, zasielatelia, objednávatelia 
prepráv a pod.), vedúci dopravy, pracovníci  ktorí vystavujú objednávky prepravy, resp. plánujú 
harmonogramy prepráv u hľadiska termínov nakládok a vykládok resp. termínov prepráv a časových 
okien. 

 
 

PROGRAM  ŠKOLENIA 
 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na 

maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a 

týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie 

polohy prostredníctvom tachografov 

Uvedené nariadenie čiastočne mení režim práce vodiča vozidla nad 3,5 tony celkovej hmotnosti ale mení 
aj používanie tachografov a prináša nové digitálne tachografy najmä v oblastiach: 
 

o Týždenný odpočinok 
 

o Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku mimo  vozidla: 
 

o Návrat vodičov  
 

o Certifikované parkovacie plochy  
 

o Odchýlky od režimu práce vodiča: 

 
o Zmeny v digitálnych tachografoch súvisia s kontrolou: 

- režimu práce vodičov 
- kontrolu kabotáže 
- vysielaním pracovníkov (minimálne mzdy) 
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým 
sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ)                                            
č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy  
 
Uvedené nové nariadenie z hľadiska vplyvu na organizovanie a využívanie cestnej nákladnej 
dopravy sa mení v oblasti prístupu na trh vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony, tiež 
v oblasti povinného návratu vozidiel do štátu trvalého usadenia dopravnej firmy a upravujú sa aj 
pravidlá vykonávanie kabotáže. 
 
 
Zmeny v kontrolách režimu práce vodiča a kabotáže 

 

Rozsah školenia:  3  hod.  (dve 10 min. prestávky)  

(Priestor na otázky) 

 

Osvedčenie o školení 

Na základe požiadaviek objednávateľa je možné vydať osvedčenie o absolvovaní školenia.  
 
 
 
Školiteľ 
Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 
v Žiline, 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), člen sociálnej komisie ČESMAD Slovakia, absolvent  kurzu  
lektorovaného VOSA (Vehicle & Operator Services Agency, Veľká Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 
a digitálnych tachografov; dlhoročný lektor kurzov a školení pre dopravné, zasielateľské a logistické organizácie aj 
pre objednávateľov prepravy, predseda komisie pre skúšky znalcov v odbore preprava, zasielateľstvo. 


