
ADR ŠKOLENIE
PRE INÝCH AKO VODIČOV

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE

Hlavnou úlohou Dohody ADR patrí 
zabezpečovanie bezpečnej prepravy 
nebezpečných vecí po cestách. 
Znenie dohody ADR a jej ustanovení 
je revidovaná každé dva roky, 
pričom sa zohľadňuje aj technický a 
vedecký pokrok. Cieľom pravidelnej 
aktualizácie je zvýšiť bezpečnosť pri 
preprave nebezpečných vecí, ktoré sú 
nebezpečné pre životné prostredie, pre 
ľudí alebo pre zvieratá. 

Platné znenie Dohody ADR (kapitola 
1.3 a bod 8.2.3) dáva za povinnosť, aby 
boli všetci účastníci, ktorí sa podieľajú 
na preprave nebezpečných vecí a 
ktorých činnosť súvisí s touto prepravou, 
vyškolení podľa aktuálnych požiadaviek. 

Filozofiou školenia je odovzdať 
účastníkom „know-how – ako a čím“, 
vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu 
fundovanejšie a efektívnejšie pracovať 
v oblasti prepravy nebezpečných 
vecí v ich organizácii. Pritom nepôjde 
len o teoretickú prednášku, ale aj o 
rady v podaní našich odborníkov – 
profesionálov.

CIEĽOM ŠKOLENIA JE:
• osvojenie a uvedomenie si osobnej 

zodpovednosti za bezpečnosť pri 
manipulácii s nebezpečnými látkami,

• získanie znalosti o havarijných 
postupoch pri mimoriadnej udalosti,

• uvedomenie si požiadaviek iných 
druhov dopravy, pri ktorých bude 
preprava nebezpečných vecí 
obsahovať rozličné dopravné 
operácie,

• oboznámenie sa s aktuálnymi 
zmenami v Dohode ADR. 

KONTAKT

Organizačný garant:
Lenka Hrabčáková
SGS Slovakia spol. s r.o.
Kysucká 14
040 11 Košice

m: +421 918 508 338

f: +421 55 78 361 20

lenka.hrabcakova@sgs.com

Organizačné pokyny pre účastníkov 
nájdete na str. 2, informácie o mieste 
konania školenia na str. 3 a záväznú 
prihlášku na str. 4.

Školenie je určené pre osoby, ktoré 
pracujú vo firmách prepravujúcich rôzne 
látky s nebezpečnými vlastnosťami 
ako napríklad výbušnosť, horľavosť, 
jedovatosť, možnosť vyvolania infekcie, 
rádioaktivita, žieravosť, 

MEDZI TIETO OSOBY PATRIA:
• prevádzkovatelia cestných vozidiel,

• vedúci dopravy,

• dispečeri alebo disponenti,

• príjemcovia,

• odosielatelia alebo osoby 
pripravujúce prepravné doklady,

• skladníci,

• osoby, ktoré balia alebo plnia 
nebezpečné veci,

• osoby, ktoré nakladajú alebo 
vykladajú nebezpečné veci,

• osoby v nákladnej doprave alebo 
agentúrach nákladnej dopravy,

• vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné 
veci v režime podlimitnej prepravy 
(bod 1.1.3.6) kde nie je vyžadované 
ADR – osvedčenie o školení vodiča,

• vodiči prepravujúci nebezpečné veci 
balené v obmedzených množstvách,

• vodiči prepravujúci nebezpečné veci 
balené vo vyňatých množstvách,

• vodiči vozidiel iných, ako sú vodiči, 
ktorí sú držiteľmi osvedčenia v 
súlade s bodom 8.2.1, zúčastnení na 
cestnej preprave nebezpečných vecí.

Lektor: Ing. Štefan Sabanoš

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA

09:00 Úvod, prezentácia účastníkov 

Preprava nebezpečných vecí 
podľa Dohody ADR

História a účel ADR

Zatrieďovanie nebezpečných 
vecí

Zadržiavacie prostriedky 
a vozidlá

Povinnosti účastníkov 
podieľajúcich sa na preprave 
nebezpečných vecí

Kusová, cisternová, voľne 
ložená preprava Výnimky

13:00 Záver – zhrnutie, diskusia

mailto:lenka.hrabcakova%40sgs.com?subject=


ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

ÚČASTNÍCKY POPLATOK uhraďte 
prosím bezodkladne po uzávierke 
školenia, kedy dostanete definitívne 
potvrdenie, že sa školenie bude 
realizovať v plánovanom termíne. Detaily 
ohľadne úhrady nájdete nižšie v záväznej 
prihláške!

DAŇOVÝ DOKLAD (faktúra) 
a osvedčenie Vám budú zaslané poštou 
po ukončení školenia na adresu uvedenú 
v záväznej prihláške.

PODMIENKY ÚČASTI: 

• včasné telefonické nahlásenie účasti,

• zaslanie vyplnenej prihlášky 
najneskôr do uzávierky školenia 
e-mailom na adresu: 
lenka.hrabcakova@sgs.com,

CENOVÉ A PLATOBNÉPODMIENKY:

ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK:

78 EUR =

65 EUR + 20% DPH 

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

• náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia,

• školiace materiály, 

• občerstvenie (v školiacej miestnosti),

• vystavenie osvedčenia po absolvovaní školenia. 

• úhrada účastníckeho poplatku 
prevodným príkazom, alebo 
poštovou poukážkou po uzávierke 
školenia, kedy dostanete definitívne 
potvrdenie, že sa školenie bude 
realizovať v plánovanom termíne. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
presunúť termín konania školenia pre 
okolnosti, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah 
vyššej moci, náhla práceneschopnosť 
lektora). Taktiež si vyhradzuje právo na 
zmenu lektora a miesta konania školenia. 

SGS Slovakia si vyhradzuje právo 
neuskutočniť plánované školenie, ak sa 
do uzávierky školenia záväzne neprihlási 
viac ako 15 účastníkov.

Účastníci, ktorých prihlášky budú 
doručené po naplnení kapacity, môžu 
byť po predchádzajúcom ozname 
presunutí na náhradný termín školenia.

Organizačný garant je oprávnený pri 
prezentácii vyžiadať si od účastníkov 
kópiu prihlášky a doklad o zaplatení 
kurzu, t.j. fotokópiu výpisu z účtu, na 
ktorom je čiastka odpísaná.

Dopravu na miesto konania školenia si 
účastníci zabezpečujú individuálne. 

V prípade, že sa prihlásený účastník 
nebude môcť zúčastniť kurzu, 
upozorňujeme, že ÚČASTNÍCKY 
POPLATOK NEVRACIAME! 
Odporúčame vyslať náhradníka.

mailto:lenka.hrabcakova@sgs.com


INFORMÁCIE O MIESTE KONANIA

VIENNA HOUSE EASY, BRATISLAVA 

Vienna House Easy Bratislava je najbližším hotelom (1,5 km) k bratislavskému Letisku M. R. Štefánika. Vďaka vynikajúcej 
dostupnosti z diaľnice D1, transferu na letisko (za pár minút) a do Starého Mesta (15 minút) je hotel Vienna House Easy Bratislava 
ideálnym miestom pre cestujúcich na pracovnej, ale aj súkromnej ceste. Hostia prichádzajúci autom ocenia 116 bezplatných 
parkovacích miest. 

Príchod MHD zo železničnej stanice: nastúpte na autobus č. 61 (smer letisko), vystúpte na zastávke Avion Shoppingpark (13. 
zastávka v poradí), vstúpte do Avion Shoppingpark, zabočte vpravo, prejdite celým nákupným centrom a vyjdite východom pri 
pošte, zabočte doprava a choďte popri Avion priamo k hotelu.



INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI A SPOLOČNOSTI:

MENO A PRIEZVISKO, Titl. 

PRACOVNÉ ZARADENIE (prispôsobuje sa mu obsah školenia) 

E-MAIL TELEFÓN 

NÁZOV SPOLOČNOSTI 

FAKTURAČNÁ ADRESA 

IČO IČ DPH 

BANKA Č. ÚČTU 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (ak je iná ako fakturačná) 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ:

TERMÍN: MIESTO KONANIA: UZÁVIERKA ŠKOLENIA: VARIABILNÝ SYMBOL:

14. NOVEMBER 2019 HOTEL VIENNA HOUSE EASY, 
BRATISLAVA 06. 11. 2019 712138

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (PRIHLÁŠKA JE URČENÁ PRE 1 ÚČASTNÍKA)
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POTVRDENIE O ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili s organizačnými pokynmi pre účastníkov (str. 2) a bezodkladne po uzávierke školenia 
uhradíme prevodným príkazom: 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK = 78 EUR s DPH (65 EUR + 20% DPH), na účet spoločnosti SGS Slovakia s.r.o., SK68 8130 
0000 0020 1350 0118, ktorý je v Citibank Europe plc., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 313 50 810, IČ DPH: 
SK2020315099, Variabilný symbol 712138, Špecifický symbol: Vaše IČO

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA ( vrátane raňajok a večere podľa programu školenia): 

PODPIS:

Áno Nie

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite najneskôr do uzávierky školenia e-mailom na adresu: 
lenka.hrabcakova@sgs.com .

Daňový doklad (faktúra) a osvedčenie Vám budú zaslané poštou po ukončení školenia.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: Lenka Hrabčáková ( m: +421 918 508 338 ).
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