
Priebeh kontroly prepravy nebezpečných vecí 

Vyhláška č. 124/2012 Z. z. 

 

§ 9 

Priebeh kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a vzor záznamu z kontroly 

(1) Účelom kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách je preveriť, 

či sú dodržané požiadavky na prepravu podľa predpisov o preprave nebezpečných vecí, najmä 

či  

a) sa prepravuje nebezpečná vec, ktorú je povolené prepravovať v cestnej doprave, 

b) sa nebezpečná vec prepravuje vozidlom, ktoré je vhodné alebo určené, vyrobené a 

schválené na takú prepravu, a či jeho technický stav zodpovedá technickým predpisom, 

c) osádka vozidla a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečnej 

veci a na manipulácii s ňou, sú primerane vyškolené, 

d) sa vo vozidle nachádzajú všetky potrebné doklady, 

e) je vozidlo správne označené oranžovými tabuľami, bezpečnostnými nálepkami, prípadne 

ďalším potrebným označením a vybavené vhodným množstvom hasiacich prístrojov a 

osobitnou výbavou. 

(2) O vykonanej kontrole sa vyhotoví záznam. Vzor záznamu o kontrole vozidla je uvedený v 

prílohe č. 5. Jedno vyhotovenie sa vydá vodičovi. 

§ 10 

Opis a skladba rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy 

nebezpečných vecí na cestách 

(1) Porušenia príslušných ustanovení Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ďalej len „dohoda ADR“) sa zaraďujú do rizikových kategórií. 

Nedostatky, ktoré nie sú uvedené v rizikových kategóriách, sa klasifikujú podľa popisov 

týchto kategórií. V prípade niekoľkých porušení na jednu dopravnú jednotku sa na účely 

podania správy podľa § 11 použije len najzávažnejšia riziková kategória. 

(2) Riziková kategória I 

Ak nedodržanie príslušných ustanovení dohody ADR predstavuje vysoké riziko úmrtia, 

závažné poranenie osoby alebo významné poškodenie životného prostredia, takéto 

nedodržania vedú obyčajne k prijatiu okamžitých a príslušných opatrení, ako je odstavenie 

vozidla. Patria sem 

a) zakázaná preprava nebezpečného nákladu, 

b) unikanie nebezpečných látok, 

c) preprava zakázaným spôsobom alebo nevhodnými dopravnými prostriedkami, 

d) preprava voľne uloženého nákladu v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne 

prevádzkyschopný, 

e) preprava vo vozidle bez príslušného osvedčenia o schválení, 

f) vozidlo, ktoré nespĺňa normy o schválení a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo; v 

opačnom prípade patrí do rizikovej kategórie II, 

g) použitie neschválených obalov, 

h) obaly, ktoré nespĺňajú príslušné obalové inštrukcie, 

i) neboli dodržané osobitné ustanovenia dohody ADR pre zmiešané balenie, 

j) neboli dodržané pravidlá o zabezpečení a uložení nákladu, 

k) neboli dodržané pravidlá o spoločnej nakládke, 

l) neboli dodržané povolené miery naplnenia cisterien alebo obalov, 

m) neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke, 

n) preprava nebezpečného tovaru bez označenia jeho prítomnosti napríklad doklady, 

označenie a bezpečnostné značky na obaloch, označenie a bezpečnostné nálepky na vozidle, 

o) preprava bez označenia na vozidle, 



p) chýba informácia o prepravovanom materiáli, ktorá umožňuje určenie rizikovej kategórie I, 

napríklad UN číslo, vlastné dopravné pomenovanie, obalová skupina,  

q) vodič nemá platné osvedčenie o predpísanom školení, 

r) použitie ohňa alebo nechráneného svetelného zdroja, 

s) nedodržanie zákazu fajčenia. 

(3) Riziková kategória II 

Ak nedodržanie príslušných ustanovení dohody ADR predstavuje riziko poranenia osoby 

alebo poškodenia životného prostredia, také nedodržania vedú obyčajne k prijatiu príslušných 

nápravných opatrení, ako je požiadavka nápravy na mieste kontroly, ak je to možné a vhodné, 

ale najneskôr po dokončení príslušnej prepravy. Patria sem 

a) dopravná jednotka pozostávajúca z viac ako jedného prívesu alebo návesu, 

b) vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie, ale nepredstavuje bezprostredné 

nebezpečenstvo, 

c) vozidlo nie je vybavené funkčným(-i) hasiacim(-i) prístrojom(-i) podľa požiadaviek; 

hasiaci prístroj sa pokladá za funkčný, ak chýba len predpísaná plomba a/alebo označenie 

doby platnosti; to však neplatí, ak je hasiaci prístroj viditeľne nefunkčný, napríklad tlakomer 

ukazuje 0, 

d) vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek dohody ADR alebo písomných pokynov, 

e) nie sú dodržané dátumy skúšok a prehliadok a povolená doba používania obalov, stredne 

veľkých nádob na voľne ložené látky – IBC alebo veľkých obalov, 

f) prepravujúce sa balené zásielky s poškodeným obalom, stredne veľkých nádob na voľne 

ložené látky – IBC alebo veľkým obalom, alebo poškodené prázdne nevyčistené obaly, 

g) preprava baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný, 

h) cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených nie sú správne 

zatvorené, 

i) preprava kombinovaného obalu s vonkajším obalom, ktorý nie je správne zatvorený, 

j) nesprávne bezpečnostné označenie, označenie oranžovými tabuľami, prípadne ďalšie 

označenie, 

k) nie sú k dispozícii písomné pokyny v súlade s dohodou ADR, alebo sa písomné pokyny 

netýkajú prepravovaného tovaru, 

l) vozidlo nie je vhodne strážené alebo zaparkované. 

(4) Riziková kategória III 

Ak nedodržanie príslušných ustanovení vedie k nízkemu riziku poranenia osoby alebo 

poškodenia životného prostredia a prípadne, ak nie je potrebné previesť príslušné nápravné 

opatrenia na mieste, možno ich prijať neskôr v podniku dopravcu. Patria sem 

a) veľkosť bezpečnostných nálepiek alebo bezpečnostných značiek alebo veľkosť písmen, 

čísel alebo symbolov, ktorá nezodpovedá dohode ADR, 

b) informácia v prepravnej dokumentácii okrem rizikovej kategórie I bodu 16 nie je k 

dispozícii, 

c) osvedčenie o školení nie je vo vozidle, ale existuje dôkaz o tom, že ho vodič má. 

§ 11 

Vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy 

nebezpečných vecí na cestách 

O výsledkoch vykonaných kontrol, zistených priestupkoch a uložených sankciách sa 

vyhotovuje správa. Vzor správy je uvedený v prílohe č. 6. 

 

 

 



 



 


