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Abstrakt  
 

Hrdý Michal:  Organizácia skladového hospodárstva vo vybranej firme. Maturitná 

práca/ Hrdý Michal.   ─   Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava. 

Študijný odbor: 3757 L 00 Dopravná prevádzka. ─ Školiteľ: Ing. Ľuboš Blecha. Komisia pre 

obhajoby: praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.  ─  Stupeň odbornej  stredné 

odborné vzdelanie.  ─  Bratislava: Stredná odborná škola dopravná 2021. 

 

Táto maturitná práca sa zaoberá organizáciou skladového hospodárstva, všeobecnou 

činnosťou v skladoch vo firme Mercedes Benz na Panónskej ceste v Bratislave. Jej úlohou je 

priblížiť firmu MB panónska a ich skladové hospodárstvo, princíp skladovania, funkciu 

skladovania, rozdelenie skladov, čo všetko skladujeme vo firme a ostatné veci spojené so 

skladovým hospodárstvom a analýzou činnosti skladovania v praxi.    
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ÚVOD 
 

V úvode by som rad povedal, že túto tému som si vybral pretože ma veľmi zaujala 

a mám k nej vzťah, nakoľko sa s ňou v robote dosť často stretávam. Táto práca vás prevedie 

atraktívnou firmou s kvalitnou značkou a dobrým menom. Dočítate sa v nej kúsok z histórie 

značky mercedes, opíše vám firmu, v ktorej som vykonával prax a oboznámi vás so 

skladovaním a skladovým hospodárstvom nielen vo všeobecnosti ale aj so skladovacím 

systémom vo firme Mb panónska.  

Práca obsahuje celkovo sedem  hlavných kapitol sedemnásť obrázkov a veľa 

zaujímavých informácií či už teoretických alebo praktických.  
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1. Základné pojmy 
 

Skladovanie  ─  je vo firme alebo podniku dočasné uskladnenie a uchovávanie materiálu, 

polotovaru a výrobku pre neskoršiu potrebu v malom alebo vo väčšom množstve [1]. 

Sklad  ─  je to priestor určený na skladovanie určitého alebo rôzneho materiálu, kde 

dochádza k jeho manipulácií. Sklad by však nemal slúžiť ako odkladací priestor pre 

zabudnuté veci či zle objednaný tovar alebo materiál [1]. 

Skladový manipulant  ─  je osoba, ktorá pracuje v sklade s tovarom alebo materiálom [1]. 

Logistika  ─  je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá optimálnou koordináciou, 

zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a 

služieb, ale aj tokov informácií a financií (v podnikovej ekonómii z hľadiska uspokojenia 

zákazníka pri vynaložení   prostriedkov) [1].  

Zákazník  ─  (klient, kupujúci) je príjemca statkov služieb, produktov alebo nápadov, ktoré 

získava od predajcu, obchodníka alebo dodávateľa za peňažnú alebo inú hodnotovú úplatu. 

Zákazník môže a aj nemusí byť súčasne spotrebiteľom [1]. 

Tovar  ─  je hmotný statok, ktorý môže byť prírodný alebo vyrobený a je určený na predaj. 

Z toho vyplýva že tovar že určitých podmienok zmení svojho majiteľa, vlastníctvo produktu 

prechádza z predávajúceho na kupujúceho [1]. 

Kúpna zmluva  ─  je súkromno – právna zmluva, pri ktorej dochádza k prevodu vlastníckeho 

práva k veci medzi predávajúcim, ktorému vzniká povinnosť odovzdať kupujúcemu predmet 

kúpy a kupujúcemu, ktorému vzniká povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť 

predávajúcemu zaň dohodnutú kúpnu cenu [1].  

Objednávka  ─  je ponuka k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby 

urobené dodávateľmi potenciálnym odoberateľom [1]. 

Písomná objednávka  ─ je účtovný doklad slúžiaci občanom alebo podnikateľom ako 

prvotný doklad pre dodávku tovaru alebo služieb [1]. 

Zákazka  ─  je zmluvný vzťahom o obojstranných zväzkov do budúcnosti. Vzniká medzi 

dodávateľom (zhotoviteľ) , ktorý sa zaväzuje naplniť dodávku podlá zmluvných podmienok 

a objednávateľom (odoberateľ) , ktorý sa zaväzuje dodávku prevziať a zaplatiť za ňu [1].  

Dopravca  ─  je fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo 

vlastnú potrebu a to vlastnými alebo prenajatými dopravnými prostriedkami za odplatu. 

Dopravca uzatvára s prepravcom prepravnú zmluvu, v ktorej sa zaväzuje zabezpečiť prepravu 

v dohodnutej lehote a cene na dohodnuté miesto [1]. 

Prepravca  ─  je súhrnný názov pre odosielateľa (vývozcu) a príjemcu (importéra). 

Odosielateľ je pritom definovaný ako právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzatvára s 

dopravcom zmluvu o preprave a príjemca ako právnická alebo fyzická osoba, ktorej je podľa 

prepravnej zmluvy určená zásielka [1]. 

Zasielateľ ─ je (fyzická alebo právnická) osoba, ktorá vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a na účet príkazcu (obyčajne odosielateľa) obstaráva prepravu zásielok (tovaru) 
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z miesta odoslania do miesta určenia a/alebo súvisiace služby. Činnosť zasielateľa je upravená 

zákonom č.455/1991 Z.z. (Živnostenský zákon) ako viazaná živnosť[2].  

Balenie ─ je ochrana akéhokoľvek výrobku, tovaru alebo materiálu pred rôznymi 

mechanickými, biologickými alebo fyzikálnymi vplyvmi [1]. 

Distribúcia  ─  je rozdelenie tovaru rôznym odoberateľom [1]. 

Faktúra  ─   je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo 

elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte 

upravujúceho vyhotovenie faktúry [1]. 

Príjemka  ─  je doklad o príjme tovaru na sklad. Príjemka vstupuje do účtovníctva. 

Potvrdenie príjemky vykoná fyzické pripísanie tovaru na sklad [1]. 

Výdajka  ─  je doklad, ktorý slúži k vyskladneniu zásob zo skladu bez priamej fakturácie. . 

[1].  
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2. Predstavenie firmy Mercedes 
 

Mercedes-Benz je nemecká automobilová firma, ktorá bola založená  v roku 1880. 

Gottlieb Daimler a Karl Benz položili základy motorizácie cestnej prepravy svojimi 

vynálezmi vysokootáčkového motora a automobilu, ktoré objavili nezávisle od seba. V roku 

1883 založil Karl Benz svoju vlastnú firmu Benz & Cie a v novembri 1890 vznikla firma 

Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), ktorú založil Gottlieb Daimler.  

Spočiatku používali svoje priezviská, až do roku 1909, kedy ozubené koleso 

(používané od roku 1903) nahradil vavrínový veniec okolo mena Benz (je súčasťou znaku 

dodnes). Pre firmu Gottlieba Daimlera bol zlomový prelom storočí keď začal používať úplne 

nové obchodné meno Mercedes. Emil Jellinek, rodák z Lipska,  ktorého fascinovali autá ako 

také a bol jedným z prvých majiteľov automobilov od DMG (prvé dostal v roku 1897). Ako 

obchodník (mimochodom tiež veľký priekopník v ére začínajúceho sa automobilizmu) s 

dobrými vzťahmi vo vyšších kruhoch vtedajšej spoločnosti začal predávať Daimlerove autá. 

On sám začal na automobiloch tejto značky v roku 1899 dokonca pretekať. 

A práve tu sa zrodil názov (budúca značka) Mercedes. Mercedes bola dcéra Emila 

Jellínka a toto meno používal ako svoj pseudonym pre seba ako jazdca a neskôr aj pre svoj 

pretekársky tím. Pôvodná Benzová firma Benz & Cie. Rheinische Gasmotoren-Fabrik je 

najstarším svetovým výrobcom automobilov. Symbol značky je veľmi známy - už od roku 

1926 je to trojcípa hviezda, ktorej autorom je Gottlieb Daimler, orámovaná tradičným 

vavrínovým vencom Karla Benza [3]. 

Firma Mercedes-Benz vyrába okrem osobných automobilov aj nákladné automobily a 

autobusy. Prostredníctvom spoločnosti Daimler Financial Services realizuje aj finančné 

služby. 

Spoločnosť vlastní majoritný podiel v skupine EADS, v tíme F1 Vodafone McLaren 

Mercedes a v japonskej spoločnosti na výrobu nákladných automobilov Mitsubishi Fuso 

Truck and Bus Corporation. Daimler vyrába automobily, nákladné vozidlá a autobusy pod 

značkami Mercedes-Benz, Maybach, AMG, Smart, Setra, Orion, Freightliner, Mitsubishi 

Fuso, Detroit Diesel, Western Star, Sterling Trucks, Thomas Built Bussnis. 

Firma Mercedes vyrába na osobné, nákladné automobily a autobusy vlastné karosérie, 

súčiastky ako napríklad motory, prevodovky, spojky, rozvodovky, diferenciály, ramená, 

guľové čapy, rôzne filtre, chladiče, turbá , rozvodné mechanizmy atď.  

Najväčšie firmy slúžiace ako  veľkopredajne, autorizované servisy či prípadne menšie 

firmy sídlia v hlavných mestách Nemecka (Berlín, Stuttgart – hlavné sídlo firmy), Rakúska 

(Viedeň)  a Slovenska (Bratislava), ale aj v ostatných  mestách v týchto štátoch.  

Prevádzkový príjem firmy z roku 2008 je 95,873 mld. eur a s celkovým počtom 

zamestnancov 273 216 taktiež za rok 2008. Aktuálny počet zamestnancom cez 298 000. 
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2.1. Firma Mercedes Benz v Petržalke  (MB – panónska) 
 

Táto firma je 3 a zatiaľ najmenšia automobilová predajňa a autorizovaný servis. 

Vznikla po firme Motor Car na Tuhovskej 5 sídliaca v lokalite Bratislava – Zlaté piesky, ktorá 

mala povodne sídlo na poliankach od roku 1991 a v roku 2001 sídlila už na spomínanej ulici 

Tuhovská 5 na Zlatých pieskoch. Taktiež v roku 2001 vznikla prevádzka na Hodonínskej 

a o pol roka na Panónskej ceste v Petržalke. Posledná prevádzka firmy mercedes sa aktuálne 

buduje v Petržalke na Einsteinovej ulici.  

Firma MB panónska sa nachádza na Panónskej ulici 31 so súpisným číslom 3578,  

bola postavená v roku 2002 na jednej z najvýznamnejších ulíc v Petržalke. V blízkosti firmy 

sa nachádza obchod Tesco a nákupná zóna lúky a veľa iných automobilových značiek, ktoré 

majú vlastné servisy a pre našu firmu sa stali veľkými konkurentmi ide teda o firmy (BB-

MOTO – predajňa motocyklov, Todos Exclusive s.r.o. predajňa automobilových značiek - 

RAM, Cadillac, Corvette, Camaro, Dodge, M a H Opel Bratislava, AAA Auto Bratislava, 

Auto Palace Panónska, AUTOPOLIS - FORD & HYUNDAI CENTRUM PETRŽALKA,  

IMPA Bratislava, a.s. – predajňa značky škoda a iné.  

Je to firma ktorá predáva automobily značky mercedes a je to aj autorizovaný servis. 

Firma MB pan ónska sa zameriava na predaje aut, poisťovanie vozidiel, poistenie škodových 

udalosti, rôzne mechanické prace, diagnostiku vozidiel a bežné či špeciálne servisy, 

pneuservis a kontroly pred STK a EK 

 Obrázok č. 1: Sídlo autorizovaného servisu Mercedes Benz na panónskej ceste 

v Petržalke o1.  
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2.2. Charakteristika firmy 
 

Firma MB panónska pozostáva z hlavného parkoviska pred budovou firmy kde, 

parkujú autá určené na predaj a pripravené autá našich zákazníkov ktoré idu na servis. 

Parkovisko je vybavené rampou, slúžiacou proti vjazdu iných vozidiel v čase keď je firma 

zatvorená. Pri vstupe do firmy sa nachádzate na recepcií, kde vám poradia. Na ľavej strane od 

recepcie je showroom, v ktorom majú pracoviská predajcovia aut, predajcovia náhradných 

dielov a správca vozového parku. Na pravej strane od recepcie sedia sekretárka objednávajúca 

zákazníkov na servisy ďalej štyria prijímací technici a jeden poistovník škodových udalostí. 

Nad showroomom je prvé poschodie spojene točitým schodiskom. Na poschodí sídli vedúci 

firmy, garančný technici účtovníčky a zasadacia miestnosť slúžiaca na rôzne účely. Od 

zasadacej miestnosti sa dostanete na druhé poschodie kde sídli majiteľ firmy.  

Firma má jednu veľkú dielnu so 6 – timy zdvihákmi a aktívnym príjmom, v ktorom sa 

nachádza špeciálny zdvihák a stolica pre skúšku tlmičov a bŕzd. Okrem toho obsahuje jednu 

bránu, špeciálnu stolicu určenú pre geometriu a kontrolu podvozku a na stene sa nachádzajú 

tlakové páky s roštom ako čerpačka na olej.  

Z veľkej dielni sa dostanete do skladu náhradných dielov, do malej dielni a do 

špeciálnej miestnosti, ktorá je vybavená novým zdvihákom pre nastavenie geometrie, 

prezuvacím strojom a vyvažovačkou kolies a miestom pre doleštovanie aut prípadne lakovne.  

 

Malá dielna obsahuje celkovo 4 zdviháky, miestnosť s olejovými sudmi, malú 

miestnosť pre náhradné náradie, prezuvacím stroj a vyvažovačku kolies a schodiskom, po 

ktorom sa dostanete do miestnosti slúžiaci ako archív pre zákazky, objednávky a faktúry, 

špeciálnu miestnosť a kompresorovňu. 

Medzi malou dielnou a špeciálnou miestnosťou kde je geometria nájdete 

novovybudovanú umývaciu linku. 

Oproti umývacej linky sa nachádza zadný dvor kde sú sklady pre kolesá a pneumatiky, 

ktoré majú zákazníci uskladnené s približným počtom 714 sád (jedna sada je jedno auto zo 

štyrmi kolesami) v 10 tých kontajnerov, sklad nových pneumatík, diskov a nárazníkov ďalej 

sa tu nachádza sklad pre propagačné reklamné materiály používané pri rôznych akciách, 

garančný sklad náhradných dielov, 4 kontajnery , ktorých sú uložené náradie, pomocné 

prípravky pri montážach a demontážach, prístrešok s olejovými sudmi s prevodovými 

a motorovými olejmi, sudy s brzdovou kvapalinou, a kvapalinou Ad blue, miesto pre 

odkladanie euro paliet, či kontajnermi, do ktorých sa vyhadzuje hliník a železo, miestnom kde 

sa ukladajú prázdne sudy od olejov a miestnosť určená pre uskladnenie odpadu.  

Pri bráne smerom von z firmy nájdete 3 kontajnery určené pre vyhadzovanie kovu, 

plastu a papiera, čelných skiel a poškodených pneumatík.  

Firma je vybavená vonkajším a vnútorným kamerovým systémom, poplašným 

zariadením, protipožiarnym zariadením,  SBS službou, ochranným plotom, klimatizáciou 

odvetrávaním systémom a kanalizáciou pre odpadovú vodu, takisto toaletou, šatňou, 

kuchynkou a automatom na vodu a kávu. 
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3. Skladové hospodárstvo 
 

Skladové hospodárstvo zabezpečuje evidenciu skladových zásob a efektívne 

podporuje všetky činnosti s evidenciou zásob. Základným prvkom je skladová karta, na ktorej 

sa eviduje nielen skladová zásoba ale aj množstvo ďalších potrebných údajov. Program 

zabezpečuje okamžitý prístup ku všetkým informáciám prehľadným spôsobom. 

 

Čo skladové hospodárstvo ponúka? 

 

 kvalitné, prehľadné a spoľahlivé sledovanie skladových zásob 

 okamžitý prístup ku stavu skladu a rezervácii zásob pre odberateľov 

 podpora polohovaných aj nepolohovaných skladov 

 využitie čiarových kódov pri zaskladňovaní a vyskladňovaní skladových zásob 

 rýchle zobrazenie dokladov a pohybov priamo zo skladovej karty 

 podpora sledovania šarží, expiračných dôb, výrobných čísel , tavieb a certifikátov 

 rozsiahle štatistické prehľady s využitím Business Intelligence 

 

Modely skladového hospodárstva:  

 

 Centralizované skladové hospodárstvo – ide o jeden veľký centrálny sklad, ktorý 

zásobuje všetky úseky výroby. 

Obrázok č. 2: Znak pre automobily skonštruované 

automobilkou Mercedes [o2]. 
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 Decentralizované skladové hospodárstvo – ide o viac menších skladov, ktoré podnik 

má. 

 Kombinované skladové hospodárstvo – ide o jeden veľký a niekoľko menších 

skladov – pobočných, ktoré má podnik. 

 

Skladové hospodárstvo tvoria: 

 

a) Zásobovacie sklady – sklady materiálov a obalov. 

b) Výrobné sklady – medzisklady – sklady polovýrobkov, náhradných dielov. 

c) Odbytové sklady – nazývajú sa aj expedičné, sú to sklady hotových výrobkov. 

 

3.1. Skladové karty 
 

Skladová karta je doklad vystavený v sklade, ktorý slúži na evidenciu pohybu zásoby 

určitého druhu v čase. Je to teda doklad jednodruhový, ktorý slúži v sklade dlhodobo. Pri 

príjme nové zásoby je vystavená príjemka a na skladovú kartu sa pripíše jeden riadok 

zvyšujúce zásobu na novú hodnotu. Pri výdaji zo skladu je vystavená výdajka a na skladovú 

kartu sa pripíše ďalší riadok znižujúce zásobu na nižšiu hodnotu. Skladová karta teda slúži k 

trvalo aktuálnemu prehľadu o stave zásoby určitého druhu na sklade. 

Základom evidencie skladu je číselník skladových kariet. Rôzne typy evidovaných 

položiek je možné špecifikovať nastavením požadovaných vlastností karty. 

Skladové karty môžu byť zaradené do skupín, podskupín alebo špecifikácií. Vďaka 

zaradeniu je možné vyhľadávať karty, účtovať skladové pohyby a tržby a vytvárať štatistické 

prehľady. 

 

Typ karty: 

 Tovar – skladová karta určená na evidenciu tovaru 

 Materiál – skladová karta určená na evidenciu materiálu 

 Pošta – skladová karta určená na fakturáciu poštových a kuriérskych služieb 

 Výrobok – skladová karta určená na evidenciu výrobkov s rozpisom položiek výrobku 

 Komisia – skladová karta určená na sledovanie komisných skladových zásob 

 Obal – skladová karta určená na sledovanie vratných obalov a obalového konta 

 Služba – skladová karta určená na objednávanie a predaj služieb 

 Set – set sa skladá z niekoľkých skladových kariet 
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4. Skladovanie  
 

Skladovanie je dôležitou súčasťou logistického systému, jeho jednoznačné 

vymedzenie však nie je možné, nakoľko v sebe zahŕňa  množstvo procesov prelínajúcich sa s 

ostatnými časťami podnikovej logistiky (najvýraznejšie sú prepojenia s problematikou 

nákupu, dopravy aj zásob). 

Najvýznamnejšou výhodou skladovania je dostupnosť materiálu, polotovarov či 

hotových výrobkov v požadovanom časovom okamihu, čo súvisí s flexibilitou plnenia 

požiadaviek zákazníkov a úrovňou im poskytovaných služieb. 

Pre podnik predstavuje skladovanie ten proces v materiálovom toku, vďaka ktorému je 

zabezpečená plynulosť výroby a predaja a  úspora nákladov v podobe zníženia materiálových 

strát či možnosti pravidelnej optimalizácie využitia pracovnej sily a zariadení vďaka 

monitoringu skladovaných zásob. 

 

4.1. Základné funkcie skladovania 

 

Skladovanie predovšetkým zabezpečuje uloženie a tým aj ochranu všetkých druhov 

zásob), plynulosť chodu logistických procesov a poskytovanie informácii o aktuálnom stave 

skladovaných položiek. 

Medzi základne funkcie skladovania patria:  

1) Presun produktov (prijem materiálu a surovín, ich presun a uloženie, kompletácia 

podľa stanovených kritérií, prekládka tovaru a jeho expedícia).  

2) Uskladnenie produktov (na prechodné alebo časovo obmedzené uskladnenie).  

3) Prenos informácií (o stave zásob a ich umiestnení, stave tovaru a dodávok, 

zákazníkov, personálu a využitých skladových plochách) 4. 

Obrázok č. 3:  Vzor dokladu skladovej karty 

[o3]. 
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4.2. Základné  druhy skladov  
 

Sklad predstavuje fyzické miesto, priestor, najčastejšie samostatnú budovu, v ktorej sa 

realizujú jednotlivé funkcie skladovania. Funkcie skladu ako takého sa však od všeobecných 

funkcií skladovania môžu líšiť, pretože skladovanie má pojmovo širší záber, predstavuje 

jeden z mnohých procesov prebiehajúcich v rámci logistického reťazca, kým sklad je jedným 

z prvkov hmotnej organizačnej štruktúry tohto procesu.  

Poznáme päť hlavných motívov skladovania:  

 Vyrovnávací → pri vzájomnej odchýlke medzi materiálovým tokom a materiálovou 

potrebou z množstevného, kvalitatívneho alebo časového   hľadiska. 

 Zabezpečovací  → vyplýva z nepredvídateľných rizík sú visiacich s výrobným 

procesom a s kolísaniam spotreby, zo zmien v potrebách na odbytových trhoch a z 

časových posunov v dodávkach.           

 Kompletačný → predstavuje tvorbu sortimentu pre obchod alebo výrobu podľa 

požiadaviek  jednotlivých predajní a výrobných stredísk či dielní. 

 Špekulačný  →  súvisí s očakávanými budúcimi cenovými zvýšeniami na 

zásobovacích a odbytových trhoch. 

 Zušľachťovací  →   spočíva v zmene kvality uskladnených zásob (zväčša v 

negatívnom význame - starnutie, kvasenie ale aj v pozitívnom - sušenie, dozrievanie, 

atď.) 5. 

 

 

Druhy skladov: 

 

a) Kryté sklady  →  sú vhodné na skladovanie potravín, textilného tovaru, obuvi 

a podobne. 

b) Polokryté sklady  →  sú vhodné na skladovanie dreva, sypaného materiálu 

/keramickej hliny.../ ktoré treba chrániť napríklad pred dažďom. 

c) Otvorené sklady  →  sú vhodné na skladovanie stavebného materiálu, napríklad 

piesku, štrku a podobne. 

d) Špeciálne sklady → používajú hlavne sa na skladovanie špeciálnych materiálov, ako 

sú horľaviny, pohonné hmoty, mrazené potraviny ...6. 

 

Delenie skladov podľa Stehlíka:  

 

 Obchodné sklady  →  je pre ne charakteristický vysoký počet uskladnených druhov 

výrobkov a zahŕňajú veľký  počet dodávateľov aj odberateľov.  

 Odbytové sklady  →  ide o formu obchodných skladov, odkiaľ dochádza k expedícii 

menšieho počtu výrobkov väčšiemu počtu odberateľov. 
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 Verejné a nájomné sklady  →  sklad vykonáva funkcie podľa požiadaviek 

zákazníka v prvom prípade, v druhom prípade len prepožičiava vlastné skladové 

kapacity a zariadenie, ostatné činnosti si zabezpečuje zákazník sám. 

 Tranzitné  sklady  →  umožňujú prekládku tovaru, napr. v prístavoch, železničných 

prekladiskách atď. 

 Konsignačné sklady  →  v nich sa skladuje tovar u dodávateľa na odberateľovo 

riziko, ide teda o sklady vo vlastníctve odberateľa, ktorý si z nich odoberá tovar podľa 

vlastnej potreby. 

 Zásobovacie sklady výroby 7.  

 

Delenie skladov podľa Daněka:  

 

 Podľa konštrukcie  –  podlažné a regálové sklady 

 Podľa druhu tovaru  ─ kontajnery určené pre sypké, kusové a tekuté materiály 

 Podľa vlastníctva  ─  vlastné a cudzie 

 Podľa spôsobu skladovania  ─  pevné, voľné a náhodné 

 Podľa toku materiálu  ─  bežné, priechodné a cross - docking 

 Podľa možností prístupu  ─  verejné a súkromné 8.  

 

Pre doplnenie o niekoľko spôsobov podľa Vaněčka:  

 

 Podľa technologického vybavenia  →  ručné, mechanizované, vysoko 

mechanizované a plne automatizované sklady 

 Podľa konštrukcie  →  uzavreté, kryté, otvorené, halové a etážové sklady 

 Podľa funkcie  →  obchodný, konsignačný, zásobovací, colný, tranzitný sklad a 

cross-docking 

 Podľa prietoku tovaru  →  prietokový a hlavový 9. 

 

Posledným príkladom je delenie skladov podľa ich zaradenia do výrobného procesu:  

 

→  Vstupné sklady 

→  Príručné alebo pohotovostné sklady 

→  Medzisklady 

→  Expedičné sklady 10. 
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4.3. Základné funkcie skladov a skladovania 
 

Medzi funkcie skladovania patria:  

 

1. Vyrovnávacia funkcia  ═  vyrovnávanie potreby pri nevyváženom materiálovom toku z 

hľadiska kvantity a času. 

2. Zabezpečovacia funkcia  ═  riešenie nepredvídateľných rizík a kolísavých potrieb trhu. 

3. Kompletizačná funkcia  ═  tvorenie sortimentu v obchode alebo druhov sortimentu podľa 

objednávky, podľa potreby jednotlivých prevádzok v priemyselných podnikoch. 

4. Špekulačná funkcia  ═  súvisí s očakávaným zvýšením cien na odbytových a zásobovacích 

trhoch. 

5. Zušľachťovacia funkcia  ═  ide o produktívne sklady, lebo sú spojené s výrobným 

procesom, kde dochádza zmena kvalita uskladneného tovaru (môže ísť o zrazenie, 

kvasenie, sušenie atď.). 

 

 

Funkcie skladov:  sklady majú 3 základné zložky:  

 

1. Presun produktov/tovarov :  

a) príjem/uloženie tovaru → vyloženie alebo vybalenie tovaru alebo materiálu 

z prepravného prostriedku, aktualizácia skladových záznamov, kontrola stavu tovaru 

a porovnanie fyzického stavu podľa počtu uvedeného v sprievodných dokladoch. Ak 

nakladanie a odoslanie robí dodávateľ, potom sú na ňom plomby, v tom prípade skôr 

ako začne príjemca vykladať tovar preveruje nepoškodenosť týchto plomb. 

b) uloženie tovaru  →  fyzický presu tovaru alebo materiálu do skladu a jeho 

uskladnenie. 

c) kompletizácia tovarov podľa objednávok  →  pripravenie tovaru alebo materiálu sa 

vykonáva individuálne alebo skupinovo. 

d) prekládka tovaru typu CROSS DOCKING  →  je distribučný systém, v ktorom tovar 

dodaný do distribučného centra nie je určený k uskladneniu, ale  je  plynulo 

predisponovaný v požadovanom množstve  a zložení proces kompletácie  dodávok) do 

konkrétnej maloobchodnej jednotky. Cross Docking (vyžaduje  presnú  

synchronizáciu  všetkých predchádzajúcich a expedovaných dodávok. 

Synchronizáciou  sa  zabezpečí odstránenie  niektorých javov ako napr. vrátenie  

zásielky, zbytočné  skladovanie,  spracovanie  chybných dodávok, ktoré  priamo 

ovplyvňujú  úroveň distribučných nákladov. 

e) expedícia tovaru  →  zahŕňa kompletné skladové služby - spracovanie zásielky, 

balenie tovaru, baliaci materiál, skladovanie, skladové tlačivá a expedovanie tovaru. 

 

2. Uskladnenie tovarov: 

a) prechodné  →  zahŕňa len doplnenie základných zásob bez ohľadu na skutočný obrad 

zásob, rozsah prechodného uskladnenia závisí od logistického systému v sklade a od 

dopytu po tovare, dodacích lehôt pre tovar (využíva systém cross – docking). 
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b) Časovo obmedzené  →  ide o zásoby, ktoré sú nadmerné v porovnaní k  potrebám na 

dopĺňaním zásob, dôvody prečo dochádza k časovo obmedzenému uskladneniu sú 

vytváranie špekulatívnych alebo sezónnych zásob.  

3. Získavanie, spracovanie a prenos informácií o skladových činnostiach → sa 

uskutočňuje za pomoci informačný systém, ktorý poskytuje info o:  

a) stave a pohybe umiestneného tovaru 

b) príjme a expedícií tovaru 

c) využití skladových priestorov 

d) manipulačných zariadeniach 

e) zákazníkoch / pracovníkoch skladu  

f) zamestnancoch v skladoch 

 

 

4.4. Metódy skladovania 
 

Metóda Jus-In-Time ─ najčastejšie používaná v skladovaní 

JIT (Just-in-time)  → Príčinou jej vzniku bol najmä nedostatok skladovacieho 

priestoru pre materiál a finálne výrobky. Za jej autora sa považuje Taiichi Ohno, ktorý bol 

výrobným inžinierom Toyoty. 11. 

JIT (Just-in-time)  → sa dá najlepšie využiť v podnikoch so sériovou výrobou, s nie 

príliš premenlivou produkciou a s jednoduchými výrobnými postupmi. Na druhej strane je JIT 

nevhodný pre kusovú výrobu, lebo kusová výroba nespĺňa niektoré predpoklady pre 

zavedenie JIT. Tými predpokladmi sú [12]: nulová nepodarkovosť –  nulové časy zoradenia  – 

nulové zásoby – žiadna manipulácia – nulové časy dodávky – dávky s veľkosťou jedna.  

Princíp metódy je zabezpečenie jednotlivých materiálnych subdodávok do výroby, tak 

aby boli k dispozícií presne v ten  moment, kedy majú byť použité vo výrobnom procese. 

Minimalizuje sa pohyb materiálu v podniku a výrobné linky sú organizované tak aby sa čo 

najviac znížili skladovacia a dopravné náklady.  

 

Metoda Cross Docking 

Cross Docking je distribučný systém, v ktorom tovar dodaný do distribučného centra 

nie je určený k uskladneniu, ale  je  plynulo predisponovaný v požadovanom množstve  a 

zložení  (proces kompletácie  dodávok) do konkrétnej maloobchodnej jednotky. Cross 

Docking vyžaduje  presnú  synchronizáciu  všetkých predchádzajúcich a expedovaných 

dodávok. Synchronizáciou  sa  zabezpečí odstránenie  niektorých javov ako napr. 

vrátenie  zásielky, zbytočné  skladovanie,  spracovanie  chybných dodávok, ktoré  

priamo ovplyvňujú  úroveň distribučných nákladov.  
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4.5. Všeobecné skladovacie podmienky  
 

Všeobecné skladovacie podmienky upravujú práva a povinnosti skladovateľa 

a ukladateľa , ktoré môžete nájsť v skladnom liste: 

Povinnosti skladovateľa: Skladovateľ je povinný prevziať veci od zodpovedného 

pracovníka ukladateľa, následne vyhotoví písomné potvrdenie o prijatí tovaru (príjemka). Je 

potrebná, aby zabezpečil potrebnú manipuláciu s tovarom a zabezpečiť identifikáciu tovaru. 

Keď je zabezpečená manipulácia a identifikácia tovaru, vystaví príslušnú dokumentáciu a na 

písomnú žiadosť predloží ukladateľovi písomnú inventúru uskladneného tovaru. Skladovateľ 

je povinný viesť evidenciu uskladneného tovaru a musí umožniť ukladateľovi, aby 

skontroloval či je tovar uskladnený. Okrem toho musí poistiť uskladnený tovar podľa 

požiadavky ukladateľa a je plne zodpovedný za riadne vyskladnene tovaru. 

Skladovateľ nezodpovedá za: škody na skladovanom tovare od prevzatia po vydanie, 

za chýbajúce množstvo tovaru, skladovateľ ručí za množstvo prevzatých obalových jednotiek 

a ma právo odstúpiť od zmluvy o skladovaní tovaru, ak ukladateľ zatajil nebezpečnosť tovaru.  

Povinnosti ukladateľa:  Ukladateľ platí skladné podľa platného cenníka a musí 

zabezpečí, aby sa tovar odovzdal a prevzal zodpovedný pracovník. Ďalej musí prekontrolovať 

tovar pred uložením do skladu (v prípade vypovedania zmluvy o skladovaní ukladateľ 

zabezpečí skladovateľom do 10 dní vypratanie miesta uskladnenia). 

 

Najčastejšie chyby pri skladovaní 

 

Vo veľkoskladoch ale aj v malí skladoch v ktoromkoľvek podniku môžu vzniknúť 

chyby pri uskladnení tovaru rôzneho druhu. Často je tomu navine stres v práci, zabúdanie pre 

množstvo informácii a úloh v práci ale aj kvôli nepozornosti skladníkov v prípade zlej metóde 

uskladňovania, chybnej evidencii atď.  

Príklady chýb v uskladňovaní: prebytočná alebo nadmerná manipulácia, nízke využitie 

skladovej plochy a priestoru, nadmerné náklady na údržbu a výpadky kvôli zastaraným 

zariadeniam, zastarane spôsoby príjmu a expedície tovaru, zastarane spôsoby počítačového 

spracovania rutinných transakcií, zle umiestnenie tovaru (na zlu pozíciu), nezaistenie tovaru 

proti pádu alebo poškodeniu, zlá organizácia v skladovaní, preťaženie regálov akéhokoľvek 

typu daným tovarom pričom hrozí prehnutie police prípadne polica môže prasknúť a tovar sa 

pádom môže poškodiť. 
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5. Vybavenie skladu 
 

Vybavenie alebo to do akej mieri je vybavený sklad je veľmi dôležite a závisí to od 

firmy alebo od jeho vedenia. Sklad by mal byt dostatočne vybavený potrebným náradím, tak 

aby nebolo v sklade zbytočne veľa náradia v sklade, ktorý sa nakúpi a nebude sa využívať 

(teda bude zavadzať pri manipulácii s tovarom, bude sa musieť často krát prekladať a nebude 

využitý alebo bude zbytočne vo veľkom množstve). 

Medzi výbavu v sklade patria:  

A. Nízkozdvižné vozíky, Vysokozdvižné vozíky, Transportné a plošinové vozíky, 

Zdvižné plošiny a stoly, Rudle, Žeriavové vozíky,  

B. Policové regále, Paletové regále, Regále na pneumatiky – iba ak v sklade sa 

uskladňujú pneumatiky pripadne disky, Pojazdné regále, Poschodové sklady a 

plošiny, regálové galérie, Konzolové regále,  

C.  Debny a prepravky (Ukladacie debny kovové, Plastové debny zkosené, 

Plastové debny rovné, Plastové prepravky kónické a skladacie, Skrinky so 

zásuvkami, Bigboxy a boxpalety [13].   

 

 

 

 

Obrázok č.4 : Obrázok popisujúci zlú a správnu metódu 

ukladanie pneumatík a kolies [o4]. 
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5.1. Manipulačná technika  
 

Manipulačná technika dobre slúži k ľahkej preprave materiálu a tovaru v skladoch a 

iných prevádzkach. Zahŕňa širokú škálu prepravných prostriedkov ako sú paletové vozíky, 

vysokozdvižné vozíky a nízkozdvižné vozíky, plošinové vozíky, rudly a iná špecializovaná 

technika. 

Vysokozdvižný vozík 

Je mobilný stroj používaný na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. Ide o 

mimoriadne obľúbený nástroj na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti. Predchodcami 

vysokozdvižných vozíkov sú zdvíhadlá, ktoré sa zvykli používať v 18. a 19. storočí [14]. 

Vysokozdvižný vozík je spravidla 4-kolesový dopravný prostriedok, vybavený hydraulicky 

ovládaným zdvíhacím rámom s vidlicou. Ovládaný je vodičom a poháňaný spaľovacím alebo 

elektrickým motorom. Nosnosť vozíkov je od stoviek kilogramov po niekoľko ton a výška 

zdvihu až do 22 metrov. Najdôležitejšou súčasťou vozíkov je zdvíhacia jednotka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy vysokozdvižných vozíkov: 

Vysokozdvižné vozíky môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to podľa pohonu a podľa 

riadenia. Podľa pohonu sa vysokozdvižné vozíky delia na: vozíky s elektrickými 

(akumulátorovými), vozíky so spaľovacím motorom, ktoré môžu byť (podobne ako 

autá) na pohon benzínový, dieselový alebo LPG. 

Podľa spôsobu riadenia sa vysokozdvižné vozíky delia na: ručne vedené, s pákovým 

riadením, s volantovým riadením. 

Vysokozdvižné vozíky s vidlicami a protiváhou patria medzi najbežnejšie vozíky na 

trhu u nás i v zahraničí. Váha vozíka (a aj jeho vodiča) je pri manipulácii s nákladom využitá 

Obrázok č. 5: Modely vysokozdvižných vozíkov. Na ľavej strane môžete 

vidieť vysokozdvižný vozík s elektrickým zdvihom a na prevej strane klasický 

ručný so zdvíhacou pákou [o5]. 
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ako protiváha. Tieto vozíky bývajú často na elektrický pohon, keďže batéria v nich slúži 

nielen ako dostatočne ťažká protiváha, ale zároveň je i zdrojom energie [15].  

Terénne vozíky mávajú nízkotlakové pneumatiky a sú vhodné i do náročnejšieho 

terénu, napríklad v lesníctve a drevospracujúcom priemysle. 

Vozíky s výsuvnými vidlami, ktoré sa môžu vysúvať buď čelne alebo bočne. Pri 

čelnom vysúvaní sa šetrí priestor, ale bočné vysúvanie je zase vhodnejšie na prepravu väčších 

materiálov. 

Retraky (angl. reach trucks) sú výnimočné tým, že vodič v nich sedí bokom a nie 

čelom k smeru jazdy, tieto vozíky sú naozaj schopné dosiahnuť všade, kde je potrebné. To mu 

zabezpečuje lepší výhľad a orientáciu v priestore. Náklad dokážu zdvihnúť až do výšky 12 

metrov[16]. Vďaka stabilizujúcim súčastiam tohto vozíka nie je potrebná žiadna veľká 

protiváha, pričom vozík je stále stabilný a vhodný k manipulácii na vysokých miestach. 

 

Nízkozdvižný vozík 

(tzv. paleťák) je ručne alebo elektromotorom ovládané a poháňané zariadenie, určené 

na manipuláciu s prispôsobenými paletami a debnami. Použitie je obmedzené na rovné 

spevnené plochy ako sú výrobné a skladové haly, nakladacie rampy alebo korby nákladných 

automobilov. Ovládanie vozíka zabezpečuje hydraulický valec v rukoväti, ktorý má nosnosť  

2 000kg. Pohybom páky sa náklad dvíha alebo spúšťa. Pri elektrických vozíkoch je pohyb i 

hydraulické čerpadlo poháňané elektromotormi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základom vozíka sú dve oceľové nosníky (vidly), ktoré sa zasúvajú pod paletu. 

Nosníky sú na jednom konci spojené priečnikom, ktorý sa opiera o hydraulický valec. Na 

valci sú upevnené tiež riadiace kolesá. Na hydraulickom valci je u vozíkov bez elektrického 

pohonu ohybne upevnená riadiacej oje. Oja sa natáča dvojica riadiacich kolies a súčasne slúži 

ako páka hydraulického čerpadla. Pumpovaním ojom tlačíme hydraulickú kvapalinu pod piest 

a ten dvíha konštrukcii vozíka. Ovládanie prepúšťacieho ventilu je páčkou na oji. Páčka má tri 

polohy: zdvih / jazda / spúšťania. V polohe jazda je hydraulické čerpadlo zablokované, oj je 

Obrázok č. 6: Model ručného nízkozdvižného vozíka [o6]. 
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voľná a slúži len pre ťahanie a riadenie vozíka. U vozíkov poháňaných ľudskou silou i u tých 

elektrických existujú verzie s vstavanou váhou. Prevážanie paletu (tovar na palete) je možné 

zvážiť a vytlačia vážiaci protokol. Nízkozdvižný vozík sa líši od vysokozdvižného vozíka 

tým, že ťažisko naloženého vozíka je vždy medzi opornými bodmi vozíka. Nie je potreba 

protiváha. Obsluha nízkozdvižného vozíka manipuluje vždy priamo s riadiacou ojom a stojí 

mimo vozík. 

 

Zdvižné plošiny a stoly 

Zdvižné plošiny a stoly sú určené pre vyrovnávanie výškových rozdielov pri 

manipulácii a zdvíhaní predmetov, výrobkov a tovarov voľne položených alebo uložených v 

prepravných debnách, paletách, skriniach a pod na pracoviskách a pri nakládke vozidiel. 

Môžu slúžiť aj ako podávacie zariadenia u pracovných strojov alebo pre uľahčenie montáže v 

potrebnej výške.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudle 

Rudle sú ručné manipulačné prostriedky, vyrábajú sa v mnohých prevedeniach podľa 

účelu použitia a typu prepravovaného tovaru. Sú určené na prepravu tvarovo vhodných 

bremien podľa naberacej časti dosky rudle a do hmotnosti stanovenej maximálnej nosnosti. 

Konštrukcia je vyrobená z oceľových trubiek a plechu, kolesá môžu byť plné alebo dušové. 

 

Žeriavové vozíky 

Žeriavové vozíky sú určené pre dielenské prevádzky a pracoviská na zdvíhanie a 

vykladanie bremien zavesených pomocou závesných prostriedkov na zdvižné ramene vozíku. 

Zariadenie je možné používať len na rovných a pevných podlahách, preprava bremien je 

možná na spustenom vyťahovacom ramene. Žeriavový vozík je skladací a je vybavený 

závesnou reťazou s hákmi. 

 

Obrázok č. 7: Dva typy modelov zdvižného stola [o7].  
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5.2. Regále (police) 
 

Regále sú police alebo sústava políc. Regály umožňujú prehľadné usporiadanie a 

úsporu miesta pri skladovaní rôzneho materiálu. Podľa druhu skladovaného materiálu je 

možné deliť na archívne, policové, paletové, konzolové, atď. Regály môžu byť napríklad 

drevené, plastové, kovové alebo z rôznych kombinácií materiálov. Regály môžu byť 

monolitný alebo stavebnicové (nastaviteľné), a môžu byť buď pripevnené na jednom mieste, 

alebo pojazdné. Možno z nich vytvárať regálové galérie (poschodové sklady). 

 

Policové regále 

Policové regále sú rozšírenejším druhom regálových systémov. Svojou variabilitou sú 

vhodné pre vybavenie rôznych prevádzok. Výborne sa hodia do archívov pre skladovanie 

dokumentov a šanónov, ale rovnako dobre poslúži aj pri ukladaní nepaletového tovaru väčších 

kusov a s využitím prepraviek i drobného materiálu. Policové regále sa vyrábajú v niekoľkých 

typoch, ktoré sa líšia tvarom prierezu stĺpov, rozmerov políc a systémom ich uchytenia. 

Najčastejšie využívané výšky rámov (výška regálov)  sú 2000, 2500, 3000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Paletové regále  

Slúžia na skladovanie paletového tovaru a to pre najbežnejšie EUR palety, tak aj pre atypické 

palety. Paletové regále nájdu svoje uplatnenie predovšetkým v logistických centrách a 

skladoch, na manipuláciu s paletami sa používajú vysokozdvižné vozíky a retraky. 

 

Obrázok č. 8: Klasický policový regál s popisom častí 

regálu [o8]. 
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Základnými nosnými prvkami paletových regálov sú rám a nosníky. Rám tvorí profilované 

stĺpy z pevnostnej ocele spojené k sebe diagonálami, ktoré vymedzujú potrebnú hĺbku regálu. 

Pre samotné zakladanie paliet sú určené nosníky, jeden pár nosníkov vytvára ukladaciu 

úroveň - pre určitý počet paliet v závislosti na dĺžke nosníkov a typu paliet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regále na pneumatiky  

Sú regále vyrobené špeciálne pre kolesá a pneumatiky, ktoré musia spĺňať požiadavky 

ako vysokú záťažovú hmotnosť materiálu, pružnosť materiálu regálu ... . Stĺpiky a police sú 

vyrobené z vysoko kvalitnej predzinkovanej ocele. Výhodou týchto regálov je ich ľahká 

montáž nasúvaným systémom, jednoduchá ručná manipulácia a vysoká účinnosť pri malých 

inštaláciách. Pre autoservisy a pneuservisy sú vhodné variabilné zostavy regálov na 

pneumatiky, ktoré je možné v prípade potreby prestavať alebo presunúť. Vďaka 

prestaviteľným nosníkom vyhovie rôznym rozmerom pneumatík. Pre potreby veľkých 

predajcov pneumatík sme schopní navrhnúť rozsiahly sklad, podľa požiadavky aj 

poschodový.  

Ukladané pneumatiky by mali byť umyté, očistené, osušené a zbavené kamienkov z 

dezénu. Skladovať by sa mali v suchej, chladnej miestnosti mimo dosahu svetla, najlepšie bez 

prievanu. Nadmerné vystavovanie pneumatík slnku, teplu, alebo prievanu škodí gumovej 

zmesi, ktorá tým starne a vznikajú v nej trhlinky. Ďalej je nutné vyvarovať sa kontaktu 

pneumatík s ropnými produktmi, po ktorých guma napuchá a stráca elasticitu. 

Prázdne pneumatiky sa skladujú stojato v regáloch na pneumatiky. Pneumatiky na 

ráfikoch je možné skladovať buď zavesené, alebo položené na plocho, vždy maximálne jednu 

sadu na sebe. Takto nedôjde k neželaným deformáciám pneumatík, ktoré sa potom môžu 

prejaviť na jazdných vlastnostiach tým, že takto poškodené pneumatiky budú prenášať 

vibrácie do volantu a v horšom prípade môže vplyvom toho dôjsť k vzniku vôle u čapov 

riadiace sústavy. 

Obrázok č. 9: Pohlaď z hora na dve uličky paletových regálov [o9]. 
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5.3. Palety 
 

Paleta je vyvýšená plošina ako prepravný prostriedok s ložnou a opornou podlahou pre 

vidlicovú mechanizovanú manipuláciu, je prispôsobená na stohovanie. Najčastejšie sa 

používajú palety normalizovaných rozmerov 1 000 x 1 200 x 100 mm (ISO), alebo 800 x 1 

200 x 144 mm (EUR) do hmotnosti 25 kg a únosnosti 1 500 kg. Palety umožňujú vytváranie 

nákladových intermodálnych jednotiek (väčších manipulačných jednotiek), lepšie využitie 

ložného priestoru dopravných prostriedkov, urýchľujú a zhospodárňujú ložné operácie, 

zvyšujú bezpečnosť a umožňujú mechanizovanú manipuláciu s nákladom. 

Palety sa delia na:                                                                                                                                       

1. Podľa druhu použitého materiálu: drevené, železné, kombinované(železo a 

drevo), plastové, kartónové. 

2. Podľa konštrukcie sú: jednoduché(prosté), ohradové, stĺpikové, skriňové, 

špeciálne 

3. Podľa počtu použití sú palety: nevratné (jednorazové), vratné (neunifikované), 

výmenné (unifikované, napr. europalety).  

Dôvodom pre používanie paliet je dokonalejšie využitie ložnej plochy nákladných 

automobilov , železničných nákladných vozňov aj plochy skladov. Rad typov paliet je možné 

stohovať na seba a všetky palety je možné ukladať do výškových regálov . Dôležité pri 

ukladaní materiálu na palety je dostatočné zaistenie materiálu proti spadnutiu. Bežne sa 

vykonáva ovinutím prieťažnou (stretch) fóliou alebo zavarením do teplom zmraštiteľnej fólie. 

Tovar, ktorý to umožňuje, sa zabezpečuje zapáskováním oceľovou alebo plastovou páskou. 

To platí hlavne pre stavebný materiál (tehly) alebo plošné materiály (plech). 

 

Europaleta 

Europaleta je v Európe veľmi rozšírená výmenná paleta . Je to veľmi detailne 

normovaná, drevená plochá paleta s plochou 0,96 m² as mierami 1200 × 800 × 144 mm (dĺžka 

x šírka x výška). Vlastná váha palety je medzi 20-24 kg podľa vlhkosti dreva . Je spojená 78 

špeciálnymi klincami . Europaleta je takzvane štvoruholník paleta. Môže byť uchopená 

(nabratie) zo všetkých štyroch strán automatickým manipulačným zariadením alebo 

vysokozdvižným vozíkom a transportovaná. Europaleta zodpovedá železničným predpisom 

Medzinárodnej železničnej únie (UIC) aj predpisom European Pallet Association (EPAL). 

Europalety nie sú zvyčajne ukladané do ISO-kontajnerov , pretože rozmery europaliet, 

odvodené od rozmerov železničných vagónov, kontajnerom nevyhovujú. Nie je možné využiť 

drahý priestor v kontajneri [17].  Nevhodné pre výmenu sú palety, keď: Paleta nie je vyrobená 

licencovaným výrobcom, paleta je poškodená plesňami... . 
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5.4. Kontajnery 
 

Kontajner je prepravný prostriedok tvoriaci úplne alebo čiastočne uzatvorený priestor, 

ktorý je špeciálne určený a uspôsobený na opakovanú prepravu tovaru a je stohovateľný. 

Spravidla je normovaný, spevnený a vodotesný. 

Delenia kontajnerov:  

A. Podľa druhu alebo typu materiálu sú: skriňový kontajner (na suché náklady, 

majú dvere), násypný kontajner (na sypký tovar), cisternový kontajner (na 

tekuté náklady), plošinový kontajner (pre veľké stroje a podobne.). 

B. Podľa spôsobu dopravy sú: pozemný kontajner, člnový kontajner, námorný 

kontajner, letecký kontajner. 

C. Podľa veľkosti kapacity kontajneru sú: veľkokapacitný kontajner super 

veľkokapacitný kontajner. 

  ISO kontajner je nákladný kontajner vyhovujúci všetkým príslušným normám ISO 

platným pre kontajnery v čase, keď bol kontajner vyrobený[18]: Tieto kontajnery sú určené 

na medzinárodnú prepravu (intermodálna prepravná jednotka, UTI). Nákladný ISO kontajner 

musí spĺňať nasledovné požiadavky [18]: musí byť stály a dostatočne pevný pre opakované 

použitie, musí byť skonštruovaný tak, aby umožňoval prepravu tovarov bez prekladania a aby 

sa dal ľahko plniť a vyprázdňovať, musí byť vybavený zariadeniami umožňujúcimi okamžitú 

manipuláciu, osobitne premiestnenie kontajnera z jedného druhu dopravy na iný druh 

dopravy, najmenší vnútorný objem kontajnera by mal byť 1 m3, kontajner je možné stohovať 

do niekoľkých vrstiev na seba a maximálna celková hmotnosť jedného kontajnera musí byť 

30 480 kg. 

Označenie prepravných kontajnerov[18]:  

 

Obrázok č. 10: základné  znaky europalety, ktorými sa europaleta 

odlišuje od ostatných paliet [o10. 
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A - Air/surface - letecko-pozemný kontajner 

B - Dry bulk - kontajner pre suché sypké materiály 

G - General purpose - kontajner pre všeobecné používanie bez vetrania 

H - Thermal - termický kontajner 

P - Platform - plošinový kontajner 

R - Thermal - termický kontajner 

S - Named cargo - kontajner pre menovitý náklad 

T - Tank - nádržkový kontajner 

U - Open-top - kontajner s otvoreným vrchom 

V - Ventilated - kontajner pre všeobecné používanie s vetraním 

 

 

Manipulácia s kontajnerom ─ Štandardizované rozmery kontajnerov a ich technická 

unifikácia zjednodušuje, sprehľadňuje a zrýchľuje manipuláciu s väčším objemom 

prepravovaného tovaru. Zjednodušuje sa prekládka medzi rôznymi druhmi prepravných 

prostriedkov napr. prekládka z kontajnerovej lode na železničné vagóny alebo špeciálne 

kontajnerové nákladné automobily. Kontajnery je možné stohovať na kontajnerových lodiach 

a v kontajnerových prekladiskách v niekoľkých vrstvách na sebe, čím je možné používať aj 

manipulačnú techniku určenú pre prekladanie a manipuláciu s kontajnermi. 

Použitie kontajnerov ─ 40' stopové prepravné kontajnery sa využívajú hlavne v námornej 

doprave, 20' stopové kontajnery sa používajú hlavne vo vnútrozemskej doprave. . Námorné 

kontajnery sú vyrobené z kvalitnej ocele s protikoróznou ochranou. Dvere kontajneru sú 

dvojité s krytým zámkom a 4 závesmi dverí, niektoré kontajnery môžu mať ďalšie dvere aj na 

boku kontajnera. Základom pre označovanie objemu lodí je jednotka TEU - twenty feet 

equivalent unit. Je to vlastne základný rozmer kontajnera ISO 1C. Dnešné nákladné 

kontajnerové lode majú kapacitu presahujúcu 11 000 TEU. 

 

Identifikačný systém                                                                                                                                    

Identifikačný systém značenia kontajnerov pozostáva z týchto základných položiek: 

1. kód vlastníka - tri písmena (registrátor BIC) 

2. identifikátor kategórie zariadenia - jedno písmeno (U,J,Z) 

3. sériové číslo - šesť číslic (napr. 123456) 

4. kontrolné číslo - jedna číslica (matematicky vypočítané číslo) 

 

Rozmery a typ zobrazenia musia byť použité ako jeden celok, tj. informácie nesmú byť 

rozdelené do dvoch častí. Okrem základného označenia sa môže kontajner označiť aj 
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doplnkovým značením - napr. maximálna čistá hmotnosť kontajnera. Značenie sa zobrazuje 

na bočných stranách, čele s dverami, slepom čele a na streche kontajneru. 

 

5.5. Medziskladový kontajner  
 

Medziskladový kontajner je známi aj ako IBC tote, IBC tank, IBC alebo paletová 

nádrž. Sú opakovane použiteľné, viac účelové priemyselné kontajnery určené na hromadnú 

manipuláciu, prepravu a skladovanie tekutín, polotuhých látok, pást alebo pevných látok 11. 

Medziskladový kontajner sa delí do dvoch kategórií: na pružné IBC nádrže a tuhé IBC 

nádrže 12. 

Pevné IBC nádrže ─ sú stohovateľné, opakovane použiteľné a všestranné kontajnery 

s integrovaným držiakom na paletový podstavec, umožňujúci manipuláciu a vysokozdvižným 

vozíkom alebo zdvihákom na palety. Vyrábajú sa hlavne z kovu, plastu a kompozitnej 

konštrukcie. IBC súčty sú povolene podlá kódov hlavy 49 CFR 20, aby sa dal vyrobiť objem 

do 3 metrov kubických (793US gal). Všeobecne sa používajú nádrže s objemom 1040 a 1250 

litrov 21. Nádrže vyrobené z kovovej zliatiny sa vyrábajú podľa štandardov NFPA a UL 142 

na rozsiahle skladovanie materiálov ako horľavé 22. 

Flexibilné IBC nádrže ─ vyrábajú sa okrem kovu, plastu a kompozitnej konštrukcie aj 

z dreva, hliníka a skladacieho plastu. DO štandardného flexibilného kontajnera sa zmesti 500 

až 1000kg veľkoobjemového materiálu a výrobcovia ponúkajú vrecia s objemom 285 až 2830 

litrov 12. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 11: Plastová IBC nádrž na horľaviny s objemom 

1000 l [o11]. 
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6. Skladové hospodárstvo vo firme Mb Panónska  
 

Skladové hospodárstvo vo firme Mb panónska je rôznorodé. Firma skladuje všetky 

súčiastky na opravu automobilu od malých súčiastok (skrutky na kolesá, pukličky, špz 

značky, rôzne snímače, stierače...) cez súčiastky strednej veľkosti (ramená , brzdové kotúče, 

tyčky stabilizátora, rôzne tesnenia ...) po veľké súčiastky (riadenie, akumulátory, 

turbodúchadlá, chladiče, čelné sklá, nárazníky...), okrem toho skladuje rožne motorové oleje, 

oleje do prevodovky, brzdovú kvapalinu, horľavé látky (technický benzín, riedidlá, spreje, 

farebné laky, lepidlá a tesniace lepidlá. 

 

6.1. Sklad náhradných dielov  
 

Sklad náhradách dielov je vo veľkej hale pri vstupe do skladu sa nachádzajú 2 stoly 

a jeden výdajný pult kde robia dvaja skladníci a jedna skriňa v ktorej sa archivujú dokumenty. 

Systém skladovania ma firma svoj vlastný za pomoci firemnej stránky s prístupovými 

heslami. Sklad je poschodový. Má policové regálové zostavy so železnou konštrukciou 

a každá polica má svoje číslo napr.: 04 02 04. Prvé dvojčísle znamená číslo uličky, druhé 

dvojčísle číslo regálu v uličke a tretie dvojčísle číslo police určitého regálu. Skladujú sa v nich 

žiarovky, poistky skrutky na kolesá , rôzne filtre, sáčky na kolesá, brzdové kotúče, klinové 

remene... Okrem toho tu skladujeme chladiace kvapaliny, fľaškové motorové oleje a oleje do 

prevodoviek s objemom 1 liter, akumulátory, špeciálne lepidlá a prípravky či kancelársky 

papier do tlačiarne. Okrem toho ma sklad prvé poschodie na ktoré vedu oceľové schody, kde 

sa skladujú najmä čelné okná, niektoré nárazníky, blatníky, koberčeky do auta, výstuhy, 

chladiče... pri odchode si môžete všimnúť knihu do ktorej píšu mechanici súčiastky, ktoré im 

chýbajú a tabuľku so všetkými typmi aut do ktorých sa majú dávať presne typy olejov podľa 

tabuľky s príslušným 

množstvom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok č. 12: Sklad náhradných 

dielov vo firme Mb panónska [o12]. 
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6.2. Sklady pneumatík 
 

Sklady pneumatík sa nachádzajú na zadnom dvore firmy. Nachádza sa tu 13 

kontajnerov, ktoré boli určené ako dočasné sklady pre kolesa. V budúcnosti sa plánuje 

výstavba veľkokapacitnej haly, kde sa budú uskladňovať kolesá.  

Kontajnery sú označené písmenami od A po R. Kontajnery A, B a C sú ešte pôvodné 

kontajnery zložené zo štyroch malých kontajnerov vybavené odvetrávaním systémom ostatne 

kontajnery sú novo dodané. Všetky kontajnery sú lodné, kontajner A, B, a C má špeciálnu 

pogumovanú podlahu a sú vybavené ističmi ostatné majú drevenú podlahu, vo všetkých 

kontajneroch je nainštalované osvetlenie. Kontajnery majú dĺžku 12 metrov. Kontajnery A, B 

majú 4 dlhé rady a jeden krátky bočný rad, tieto kontajnery majú paletové regále so pevnou 

železnou konštrukciou. Kontajner C ma železné regále, ktoré sú zvarené do jedného celku. 

V ostatných kontajneroch sú špeciálne regále určené na skladovanie pneumatík a kolies 

a majú dva rady po celej dĺžke kontajneru. 

Pneumatiky a kolesá sa ukladajú do regálov postojačky podľa predpisov. V minulosti 

mali uskladňované kolesá a pneumatiky pozície písmeno kombinačné s číslom napr., 

A 19, B 17, D 37, znamenalo to písmeno kontajnera a číslo stĺpca pre kolesá. Neskôr 

sa tento systém zmenil na písmeno kontajnera písmeno radu a číslo radového miesta 

napr. AP 2 znamená kontajner A pravý rad druhý (stredný rad) v celom rade. 

  

 

 

 

 

Obrázok č. 13: Sklad pneumatík a kolies spolu so 

skladníkom kolies [o13]. 
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6.3. Sklady pre nové pneumatiky 
 

Sú to lodné kontajnery dĺžky 12 metrov a majú tiež dva rady paletových regálov so 

železnou konštrukciou. Skladujú sa to nové pneumatiky a kolesa. Pneumatiky majú špeciálnu 

nálepku kde sú údaje o pneumatike a to názov firmy alebo aj meno pneumatiky (Matador, 

Pirelly, Hankook, Nexen,  Kormorán ...) model pneumatiky (Scorpion verde, ContiSport 

contact 5, latitude...) rozmer (275/50/R20, 215/65/R17) hmotnostnú kategóriu, hlučnosť 

pneumatiky (72 db) a úspornosť pneumatiky (A, A, B,C..). Taktiež okrem týchto údajov 

majú špeciálne kódy (Q144114152212E) alebo Qr kód ktorí sa sníma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

6.4. Špeciálne sklady pre náradie  
 

V týchto skladoch sa bežne skladujú rôzne pracovné nástroje, ktoré slúžia pre 

mechanikov pripadne diagnostikov, pre rôzne účely. Môžeme tu nájsť náhradný kompresor, 

hydraulické nohy pre demontáž prevodoviek, zdvižný stôl, náhradné plničky na prevodový 

olej, špeciálne časti na geometriu, starý regloskop. 

Okrem toho sa tu skladujú iné veci ktoré sa používali ale momentálne sa nepoužívajú 

alebo nove a staré náhradné medzikusy a súčiastky alebo náradie napr.: fúriky, metly, hrable , 

zmetáky na listy a cigaretové ohorky, motyky a lopatky.  

Špeciálne vyhradené je aj miesto pre reklamné a propagačné materiáli či príslušenstvo 

na rôzne akcie (rôzne transparentné reklamy, stany, vlajky, sedacie vaky, záhradné sedačky 

a stoličky atď. špeciálny sklad je aj v špeciálnej miestnosti zriadený pre archivovanie 

dokumentov ako sú objednávky, poistenia aut, servisné faktúry a faktúry za opravy súčiastok, 

garančné faktúry, interné faktúry uložene v policových regáloch v šanónoch so špeciálnou 

evidenciou.  

Obrázok č.14 : uloženie nových pneumatík v sklade [o14]. 
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6.5. Sklady pre olejové sudy a ostatné sudy 
 

Ide o skladové miesto teda prístrešok kde uskladňujeme motorové oleje typu SAE 

10W 40 MB 228.51, SAE 5W 40 MB 229.5 v plechových sudoch s objemom 210 litrov so 

špeciálnou pumpou, oleje do prevodovky taktiež v plechových  sudoch s objemom 210 litrov, 

brzdová kvapalina je uskladnená tiež v plechovom sude s objemom 25 litrov, Kvapalina Ad 

Blue sa skladuje v modrom plastovom sude tiež s objemom 210 litrov pričom každý olejový 

sud musí mat viditeľné označenie a kód a musí byt uložený na kovových roštoch. Staré 

a prázdne sklady sa uskladňujú v špeciálnom sklade na jedno miesto a musia byt oddelene 

veľké od malých, zároveň sa tu uskladňujú aj prázdne plechové nádrže od technického 

benzínu, riedidla a iných chemikálií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Likvidácia nebezpečného odpadu  

 

Likvidácia odpadu je veľmi dôležitá vec. Firma Mb Panónska likviduje odpad 

spôsobom triedenia odpadu. Odpad sa v dielňach triedi na papier, plast, komunálny odpad 

a na odpad od toxických a absorpčných  škodlivín. Každý kontajner ma napísaný názov 

odpadu a písomnú správu ktorý odpad by mal a nemal vyhadzovať do príslušného kontajneru 

s číslom skupiny odpadu. Sú to klasické plastové odpadové koše s objemom 120 litrov, potom 

čo sa naplnia vysypú sa do veľkokapacitných  železných kontajnerov na papier a plast. Okrem 

nich je aj veľkokapacitný kontajner na železo a pred nim sa ukladajú poškodené čelné skla na 

ležato paletu a za kontajnerom na koleso sa vyhadzujú staré alebo poškodene pneumatiky 

označene X kom (kriedou). Potom sa zavolá firma podľa potreby (množstva vyhodeného 

odpadu v kontajneroch a počtom pneumatík teda 100 až 120 a odvezie si ich firma preč). 

Obrázok č. 15: Uloženie sudov z olejmi na roštoch [o15]. 
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Komunálny odpad a toxický odpad musí byt pevných igelitových vreciach dostatočne 

zaviazane, potom sa odnesú do skladu pre odpad kde sú uložene na kope spolu so starými 

filtrami od oleja a starej brzdovej kvapaline ktorá sa vylieva do plechových sudoch 

s objemom 25 litrov a musia byť riadne uzatvorené, olejové filtre  sú v kovových sudoch 

s vrchným otvorom taktiež sú položené na roštoch. Vedľajší sklad obsahuje prázdne sudy od 

oleja motorového alebo prevodového, prázdne nádrže och chemikálií, nemrznúcej zmesi, 

chladiacej kvapaliny Ad blue kvapaliny a technického benzínu. V prístrešku pre sudy 

s motorovým olejom a prevodovým olejom sa na druhú stranu ukladajú drevené palety 

a europalety a vedľa nich sú dve železné nádoby na hliník a disky a brzdové kotúče. Staré 

akumulátory vyhadzujeme do plastovej paletovej nádoby, ktorá musí byť chránená krytom. 

Hliník, disky chladiče, brzdové kotúče a akumulátory sa potom odnášajú v dodávke do 

zbern

ého 

dvor

a.    

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok č. 16: Sklad pre nebezpečný odpad rôzneho druh [o16]. 
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Zaver 
 

Na záver by som chcel zhrnúť moju pracú. Práca vás oboznámila so základnými 

pojmami. Potom vám priblížila históriu značky mercedes a opísala firmu, v ktorej som 

vykonával odborný výcvik. Práce vám priblížila ďalej o čom je skladovanie a čo všetko 

skladovanie ponúka, okrem vysvetlenia témy skladové hospodárstvo ste sa dozvedeli aké 

druhy skladov poznáme a oboznámila vás aj s tým čo spadá do manipulačnej techniky skladu 

a aké sú metódy skladovania. 

Cieľom tejto práce vás bolo zoznámiť sa s firmou Mb panónskou v Petržalke 

a priblížiť vám ako to vo firme funguje v praxi z čoho pozostáva firma aké je naše skladové 

hospodárstvo a náš systém skladovania a ako sa zbavujeme odpadu a nepotrebného materiálu.  

V závere by som sa chcel poďakovať v prvom rade firme Mb panónska teda vedúcemu 

pánovi J. Kurelovi za jeho súhlas že budem písať o jeho firme. Ďalej mojím skladníkom 

Brunovi, Rasťovi, Marekovi a Ivanovi za taktiež súhlas a za získanie informácií o skladovaní 

vo firme, ako aj skladníkovi  Martinovi za fotografiu, a všetkým mojím kolegom vo firme.  

Taktiež by som sa chcel špeciálne poďakovať môjmu triednemu učiteľovi pánovi L. 

Blechovi a pánovi D. Zatkalikovi za konzultácie ohľadne prace a ich láskavú pomoc, ale 

predovšetkým mojej rodine. Ďakujem bez vašej pomoci by som to nespravil. 
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