
Ponuka školenia pre 
 

 
 

 
 
 

 

 

Zasielateľstvo  
činnosti zasielateľa a jeho zodpovednosť 

 
 

 
 

MIESTO KONANIA 
Online 

DÁTUM KONANIA: 
17.6.2021 OD 9:00 DO 12:00 

 
CIEĽ ŠKOLENIA 

 

Cieľom školenia je vysvetlenie postavenie Zasielateľa v logistickom reťazci, podmienky na 

vykonávanie tejto viazanej živnosti v SR. Vysvetlenie rozdielov medzi zasielateľskou zmluvou 

a jej naviazanosť na Všeobecné zasielateľské podmienky ZLZ SR, prepravnou zmluvou podľa 

Dohovoru CMR a zmluvou o sprostredkovaní. Bude vysvetlený aj proces obstarávania cestnej 

dopravy z pohľadu zasielateľa. 
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Cieľové skupiny: 
Manažéri logistiky, disponenti, zasielatelia, objednávatelia prepráv a pod. vedúci dopravy, pracovníci  
ktorí prijímajú zasielateľské príkazy (objednávky prepravy). 

 
PROGRAM  ŠKOLENIA 

 
 Postavenie  „Zasielateľa“ v logistickom reťazci. 

 Podmienky na vykonávanie tejto viazanej živnosti v SR a potrebné dokumenty pre jej 

vykonávanie. 

 Zasielateľská zmluva a jej naviazanosť na Všeobecné zasielateľské podmienky ZLZ SR 

(vysvetlenie zodpovednosti zasielateľa a jeho povinnosti na Všeobecných zasielateľských 

podmienkach ZLZ SR). Poukázanie na rozdiely medzi Všeobecnými zasielateľskými 

podmienkami ZLZ a inými zasielateľskými podmienkami napr. NSAB, nemeckými, českými atď. 

 Poukázanie na rozdiely zasielateľskej a prepravnej  zmluvy podľa Dohovoru CMR a zmluvou 

o sprostredkovaní.  

 Proces obstarávania cestnej dopravy z pohľadu zasielateľa a výber cestného dopravcu 

z hľadiska kontroly jeho oprávnení na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy a poistenia jeho 

zodpovednosti za škodu alebo stratu tovaru. 

 
 

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, garant študijného programu Zasielateľstvo a logistika, 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. 


