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POZVÁNKA 
 

Téma: VPLYV CESTNÉHO BALÍČKA EÚ NA PLÁNOVANIE A 
DODRŽIAVANIE HARMONOGRAMU PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ 
NÁKLADNEJ DOPRAVE  A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ 
DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH NAD 50 KM 
 

Dátum konania: 22. apríl 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 13:00 hod.  
 

Lektor: 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. 
 

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. 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.  
 

Cieľové skupiny: Referenti cestnej nákladnej dopravy a autobusovej 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. 
 
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. 
 

Program: 1. 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: 
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 Týždenný odpočinok 
 Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku mimo  vozidla: 
 Návrat vodičov  
 Certifikované parkovacie plochy  
 Odchýlky od režimu práce vodiča: 
 Zmeny v digitálnych tachografoch súvisia s kontrolou: 

− režimu práce vodičov 
− kontrolu kabotáže 
− vysielaním pracovníkov (minimálne mzdy) 

 
2. 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. 

 
3. Zmeny v kontrolách režimu práce vodiča a kabotáže 

 
4. Diskusia, otázky, odpovede 
 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
96,- Eur s DPH (80,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  

 

 
PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE 
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PRIHLÁŠKA 

 

VPLYV CESTNÉHO BALÍČKA EÚ NA PLÁNOVANIE A DODRŽIAVANIE 
HARMONOGRAMU PRÁCE VODIČOV V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE 

A AUTOBUSOVEJ NEPRAVIDELNEJ DOPRAVE A NA AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH 
NAD 50 KM 

/ ONLINE, 22.04.2021 / 
 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 14 dní a 
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju 
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade 
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 210422 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


