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Prehlásenie bezpečnostného poradcu ADR 
 

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. sa vzhľadom k predmetu svojej činnosti účastní na 

preprave nebezpečných odpadov cestnou dopravou a pracovné postupy s tým spojené tak podliehajú 

všeobecne záväzným predpisom, ktoré danú oblasť upravujú. Základným predpisom v podmienkach 

Slovenskej republiky je Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 

ktorý sa v § 34 - 39 odvoláva na aktuálne znenie dohody ADR (Európska dohoda o medzinárodnej 

preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou), nakoľko podľa Smernice Európskeho parlamentu 

a Rady č.2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru platí táto dohoda ako 

všeobecne záväzný predpis na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou (vrátane 

nebezpečných odpadov) pre všetky členské štáty EU. 

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. spĺňa všetky požiadavky kladené na účastníkov 

prepravy podľa kap. 1.4 dohody ADR nasledovne: 

Všetky osoby zúčastnené na preprave nebezpečných odpadov absolvovali školenie primerané ich 

pracovnému zaradeniu tak ako je požadované v kap. 1.3 dohody ADR a odd. 8.2.3 dohody ADR. 

Záznamy o vykonaných školeniach sú uložené v dokumentácii zamestnávateľa. Školenie je pravidelne 

aktualizované a to vždy počas prechodného obdobia po aktualizácii dohody ADR (t.j. vždy počas 

prvého polroku každého nepárneho roku).  

Vodiči vozidiel spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., ktorí sú určení k preprave 

nebezpečných odpadov v množstvách prevyšujúci výnimky podľa odd. 1.1.3 ADR sú držiteľmi 

platného osvedčenia vodiča ADR podľa kapitoly 8.2 dohody ADR. Vozidlá spoločnosti AVE SK 

odpadové hospodárstvo s.r.o. vyhovujú z hľadiska ich konštrukčného a obslužného vybavenia 

požiadavkám časti 9 dohody ADR, vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí v cisternách majú 

platné osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa odd. 9.1.3 

dohody ADR. Platnosť tohto osvedčenia je počas ročných prehliadok vozidla obnovovaná. Originál 

osvedčenia vozidla o schválení na prepravu určitých nebezpečných vecí je súčasťou dokumentácie 

vozidiel, ktoré sú určené na prepravu nebezpečných vecí (odpadov) v cisternách. 



 
 
 
 
 

Cisterny používané na prepravu nebezpečných vecí (vrátane nebezpečných odpadov) vyhovujú 

z hľadiska ich konštrukcie a vybavenia požiadavkám kap. 6.8 a kapitoly 6.10 dohody ADR. Na 

cisternách sú vykonávané pravidelné periodické a medziperiodické prehliadky v súlade 

s požiadavkami odd. 6.8.2.4 ako aj odd. 6.10.4 dohody ADR.  

Vozidlá určené k preprave nebezpečných odpadov sú vybavené protipožiarnou výbavou, osobitnou 

a doplnkovou výbavou v súlade s požiadavkami odd. 8.1.4 a 8.1.5 dohody ADR. Vybavenie je 

pravidelne kontrolované, komponenty s obmedzenou dobou exspirácie sú vymieňané a na hasiacich 

prístrojoch je pravidelne vykonávaná revízia.   

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. je zastrešená pozíciou bezpečnostného poradcu 

ADR, podľa požiadavky §36 odsek (1) Zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení 

neskorších predpisov, spoločnosťou DGSA Consulting, s.r.o.. Bezpečnostní poradcovia vykonávajú 

pravidelne fyzické kontroly vozidiel a ich vybavenia ako aj  kontroly dodržiavania nadstavených 

pracovných postupov a procesov, ktoré sú s prepravou nebezpečných odpadov spojené. Výstupom 

z každej kontroly je záznam o vykonanej kontrole, ktorý je uchovávaný spoločnosťou AVE SK 

odpadové hospodárstvo s.r.o., ako aj tvorí súčasť dokumentácie bezpečnostného poradcu. 

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., spĺňa tak vo všetkých smeroch požiadavky kladené 

na organizáciu, ktorá sa účastní na preprave nebezpečných vecí (vrátane nebezpečných odpadov) 

podľa dohody ADR. 
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