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SKÚŠOBNÝ PORIADOK
na organizovanie skúšok bezpečnostných poradcov a vodičov v medzinárodnej cestnej
preprave nebezpečných vecí podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 56/2012 Z. z.) a podľa Európskej dohody o
medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení

Článok 1
Príprava na vykonanie skúšky
(1) Príprava na vykonanie skúšky pozostáva z kontroly dokladov totožnosti prítomných
účastníkov skúšky.
(2) Kontrola je vykonávaná podľa „Zoznamu účastníkov kurzu...“ a podmienok určených
MDVRR SR (ďalej len „ministerstvo“) vo vydaných povereniach pre poverené právnické
osoby podľa zákona č. 56/2012 Z. z. (ďalej len „poverené zariadenie“).
(3) „Zoznamu účastníkov kurzu bezpečnostných poradcov ADR“ je uvedený v Prílohe č. 1 a
„Zoznamu účastníkov kurzu vodičov ADR“ je uvedený v Prílohe č. 2.

Článok 2
Priebeh skúšky
(1) Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie:
a) oboznámi účastníkov skúšky o priebehu, prípadne o jednotlivých častiach skúšky
a poučí ich, že skúška sa vykonáva samostatne bez cudzej pomoci, bez použitia
nedovolených pomôcok a upozorní ich na následky použitia nedovolených pomôcok,
ktoré môžu mať za následok okamžité ukončenie skúšky s hodnotením „nevyhovel“,
b) vysvetlí účastníkom skúšky vyplňovanie údajov v písomnej časti skúšky a
označovanie správnych odpovedí a opravu nesprávne označených odpovedí.

Článok 3
Skúška, dátum a miesto konania
(1) Skúška sa vykonáva v miestnosti schválenej ako učebňa povereného zariadenia pred
skúšobnou komisiou menovanou ministerstvom podľa § 37 ods. 2 a § 41 ods. 1 písm. n)
zákona č. 56/2012 Z. z. (1.8.3.10 ADR, 8.2.2.6.4 ADR a 8.2.2.7.1.5 ADR).
(2) Počet osôb zúčastnených na skúške sa zhoduje s počtom uvedeným v zozname
účastníkov kurzu odbornej prípravy, ktorý jej predchádzal, okrem skúšky na predĺženie
platnosti osvedčenia bezpečnostného poradcu.
(3) Počet zúčastnených osôb na skúške vodičov je najviac 40 a na skúške bezpečnostných
poradcov najviac 25.
(4) Počet osôb podľa článku 3 ods. 3 je možné doplniť účastníkmi opakovanej skúšky, avšak
celkový počet účastníkov na skúške nesmie presiahnuť 45 účastníkov u vodičov a 30
účastníkov u bezpečnostných poradcov. V prípade potreby je možné doplniť počet
účastníkov skúšky vodičov účastníkmi opakovanej skúšky bezpečnostných poradcov
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a naopak pri splnení počtov účastníkov v druhej vete tohto odseku, avšak učebne
povereného zariadenia musia byť priestorovo vyhovovať počtu účastníkov skúšky.
(5) Skúška vodičov sa vykonáva po ukončení kurzu. Skúška bezpečnostných poradcov sa
vykonáva najskôr týždeň po ukončení kurzu.
(6) V prípade, že po vykonanom kurze je počet uchádzačov o skúšku vodičov menší ako 10
alebo uchádzačov o skúšku bezpečnostných poradcov menší ako 5, skúška sa nevykoná.
V tomto prípade bude skúška v najbližšom možnom termíne (podľa plánu schválených
termínov ADR pre daný štvrťrok), avšak počet uchádzačov (u vodičov aj bezpečnostných
poradcov) sa musí zhodovať s počtom uvedeným v odseku 3 tohto článku. Termín skúšky
bezpečnostných poradcov musí byť v súlade s odsekom 3 tohto článku.
(7) Ak žiadateľ svoju neúčasť na skúške ospravedlní, skúšobná komisia mu určí náhradný
termín vykonania skúšky. Ospravedlnenie žiadateľa oznamuje poverené zariadenie
predsedovi skúšobnej komisie najneskôr pred začatím skúšky.
(8) Žiadateľ absolvuje skúšku vodičov najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia kurzu, resp.
skúšku bezpečnostných poradcov najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia kurzu, a to aj
v prípade opakovanej skúšky. To neplatí v prípade skúšky na predĺženie platnosti
osvedčenia bezpečnostného poradcu.
(9) Ak sa žiadateľ nezúčastní vykonania skúšky ani v náhradnom termíne určenom
skúšobnou komisiou v lehotách podľa odseku 7 tohto článku skúšobná komisia skúšku
hodnotí stupňom „nevyhovel“ a výsledok neúspešnej skúšky uvedie do „Protokolu
o vykonaní skúšky“. V danom prípade je potrebné absolvovať nový kurz.

Článok 4
Opakovanie skúšky
(1) V prípade, že účastník na skúške nevyhovie, skúšobná komisia v súčinnosti s povereným
zariadením určí termín opakovanej skúšky. Opakovanie sa vykoná najskôr o 7 dní od
poslednej skúšky avšak najneskôr do termínu uvedeného v Článku 3, odsek 8 bez
absolvovania kurzu.
(2) Ak účastník nevyhovel na skúške ani po druhýkrát absolvuje nový kurz.
(3) V prípade zmien a doplnkov v Dohode ADR (v nepárnom roku), ak účastník kurzu
školenia vodičov, ktorý absolvoval skúšku podľa Dohody ADR platnej do 31. 12.
párneho roku s výsledkom skúšky: „nevyhovel“, absolvuje nový kurz podľa Dohody
ADR v znení nových zmien a doplnkov.
(4) V prípade zmien a doplnkov v Dohode ADR (v nepárnom roku), ak účastník kurzu
školenia bezpečnostných poradcov, ktorý absolvoval skúšku podľa Dohody ADR platnej
do 31. 12. párneho roku s výsledkom skúšky: „nevyhovel“, absolvuje v rámci doškolenia
zmeny a doplnky podľa platnej Dohody ADR od 1.1. nepárneho roku a následne vykoná
skúšku.

Článok 5
Skúšobné otázky
(1) Skúšobné otázky pre vykonanie skúšky vodičov a bezpečnostných poradcov, vrátane
otvorených otázok a prípadových štúdií budú pravidelne dopĺňané aktuálnymi otázkami
v súvislosti so zmenami a doplnkami v Dohode ADR.
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(2) Pri zmenách a doplnkoch Dohody ADR zabezpečí ministerstvo aktuálne testy na skúšky
vodičov do konca januára nepárneho roku a aktuálne skúšobné testy na skúšky
bezpečnostných poradcov, vrátane otvorených otázok a prípadových štúdií do konca
februára.

Článok 6
Skúšobná komisia
(1) Skúšobná komisia je menovaná ministerstvom podľa zákona č. 56/2012 Z. z.
(2) Predsedom komisie je zodpovedný zamestnanec Sekcie cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Členmi skúšobnej komisie môžu byť ďalší pracovníci ministerstva
a špecialisti z oblasti cestnej prepravy nebezpečných vecí, odborníci na dopravné právo,
chémiu, výbušniny, rádioaktívny materiál, konštrukciu vozidiel, cisterien, obalov alebo
kontajnerov a iných odborníkov, ktorí sa pri svojej práci zaoberajú cestnou prepravou
nebezpečných vecí.
(3) Skúšobná komisia samostatne organizačne zabezpečuje samotný priebeh skúšky bez
prítomnosti iných osôb, ktoré nie sú členmi skúšobnej komisie.
(4) Počet prítomných členov na zabezpečenie uznášaniaschopnosti skúšobnej komisie je pri
vykonávaní skúšky vodičov min. 2 a skúšky bezpečnostných poradcov min. 3.

Článok 7
Štruktúra, časový rozsah a bodové hodnotenie skúšky bezpečnostných poradcov
(1) Skúšku na získanie osvedčenia bezpečnostného poradcu po absolvovaní školenia tvorí:
a) Písomný test
1. časť - 30 testových otázok s viacnásobným výberom z 3 možných odpovedí, kde iba
1 odpoveď je správna (každá za 1 bod, max. spolu 30 bodov),
2. časť - 10 otvorených otázok (každá za 2 body, max. spolu 20 bodov).
b) Prípadová štúdia – zaoberá sa vypracovaním technologického postupu zatriedenia,
zabalenia, označenia a stanovenia podmienok prepravy nového nebezpečného výrobku
/je zložená z čiastkových úloh, z ktorých každá má stanovený určitý počet bodov/
(max. počet bodov za vypracovanie prípadovej štúdie je 50)
(2) Skúšku na predĺženie platnosti osvedčenia bezpečnostného poradcu tvorí iba písomný test
pozostávajúci z dvoch častí:
1. časť - 50 testových otázok s viacnásobným výberom (každá za 1 bod, max. spolu 50
bodov),
2. časť - 15 otvorených otázok (každá za 2 body, max. spolu 30 bodov).
(3) Čas na absolvovanie skúšky podľa
a) odseku 1 písm. a) 1.časť je najviac 30 minút,
b) odseku 1 písm. a) 2, časť je najviac 90 minút,
c) odseku 1 písm. b) je najviac120 minút,
d) odseku 2, 1. časť je najviac 60 minút,
e) odseku 2, 2. časť je najviac120 minút.
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(4) Hodnotenie skúšky je nasledujúce:
a) 100 - 85 bodov – uchádzač vyhovel,
b) 84 - 80 bodov – uchádzač sa musí podrobiť ústnej skúške,
c) 79 - 0 bodov – uchádzač nevyhovel.
(5) V prípade, že ide o skúšku na predĺženie platnosti osvedčenia bezpečnostného poradcu,
hodnotenie skúšky je nasledujúce:
a) 80 - 68 bodov – uchádzač vyhovel,
b) 67 - 64 bodov – uchádzač sa musí podrobiť ústnej skúške,
c) 63 - 0 bodov – uchádzač nevyhovel.
(6) Pri vykonávaní skúšky nie je možné používať žiadne pomôcky (zošity, poznámky,
učebné texty a pod.). Pri vypracovávaní otvorených otázok a prípadovej štúdie je
umožnené uchádzačovi používať iba platné znenie Dohody ADR.
(7) Ústna skúška je vykonaná pred členmi skúšobnej komisie vrátane predsedu a je vykonaná
ústnym doskúšaním uchádzačov z oblastí, na písomné otázky z ktorých uchádzač
odpovedal nesprávne, prípadne doplňujúcich otázok.

Článok 8
Štruktúra, časový rozsah a bodové hodnotenie skúšky vodičov
(1) Školenie vodičov podľa vydaného poverenia sa vykonáva formou kurzov základného
školenia, kurzov špecializovaného školenia o preprave v cisternách, špecializovaného
školenia o preprave látok a predmetov triedy 1, špecializovaného školenia o preprave
rádioaktívneho materiálu triedy 7, ako aj kurzov súhrnného školenia pozostávajúceho
z kurzu základného školenia s max. 1 kurzu špecializovaného školenia.
(2) Skúšku na získanie, rozšírenie alebo obnovenie osvedčenia vodiča tvorí písomný test
pozostávajúci z 50 testových otázok s viacnásobným výberom z 3 možných odpovedí,
kde iba 1 odpoveď je správna (každá za 1 bod, max. spolu 50 bodov) s obsahom podľa
vykonaného kurzu podľa ods. 1 tohto článku.
(3) Čas na absolvovanie skúšky je najviac 90 minút.
(4) Hodnotenie skúšky je nasledujúce:
a) 50 – 43 bodov – uchádzač vyhovel,
b) 42 – 0 bodov – uchádzač nevyhovel,
(5) Pri vykonávaní skúšky nie je možné používať žiadne pomôcky (zošity, poznámky,
učebné texty, mobilné telefóny a pod.).
(6) Pred vykonávaním skúšky po kurze na rozšírenie rozsahu platnosti osvedčenia vodiča
alebo kurze obnovovacieho školenia, účastník kurzu prekladá prostredníctvom
povereného zariadenia skúšobnej komisii platné osvedčenie vodiča vydané
ministerstvom.

Článok 9
Vyhodnotenie a protokol o vykonaní skúšky
(1) Skúšobná komisia výsledok skúšky hodnotí na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu
byť prítomní iba členovia skúšobnej komisie.
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(2) Skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky bezpečnostných poradcov zápisom
do „Protokolu o vykonaní skúšky bezpečnostných poradcov ADR“ (Príloha č. 3)
nasledovne:
a) „vyhovel“ zápisom „V“,
b) „vyhovel ústnou skúškou “,ak žiadateľ vyhovel pri ústnej skúške zápisom „Ú-V“
c) „nevyhovel ústnou skúškou “,ak žiadateľ nevyhovel pri ústnej skúške zápisom „Ú-N“
d) „nevyhovel“ zápisom „N“
e) „ospravedlnená neúčasť na skúške“ zápisom „nezúčastnil sa“
(3) Žiadateľovi, ktorého výsledok skúšky je hodnotený v Protokole o vykonaní skúšky
zápisom „V“ alebo „Ú-V“ bude vydané osvedčenie bezpečnostného poradcu, resp.
predĺžená platnosť už vydaného osvedčenia bezpečnostného poradcu.
(4) Protokol o vykonaní skúšky bezpečnostných poradcov ADR vyhotovuje poverené
zariadenie a jej archiváciu vedie ministerstvo.
(5) Skúšobná komisia hodnotí výsledok skúšky vodičov zápisom. Tento zápis vykoná
predseda skúšobnej komisie do „Protokolu o vykonaní skúšky vodičov ADR“ vedenej v
elektronickom systéme ministerstva (Príloha č. 4) nasledovne:
a) „vyhovel“ zápisom „vyhovel“,
b) „nevyhovel“ zápisom „nevyhovel“
c) „ospravedlnená neúčasť na skúške“ zápisom „ospravedlnený“
(6) Žiadateľovi, ktorého výsledok skúšky je hodnotený v Protokole o vykonaní skúšky
zápisom „vyhovel“,
bude vydané osvedčenie vodiča s obsahom podľa skúšky
zodpovedajúcej absolvovanému kurzu.
(7) Protokol o vykonaní skúšky vodičov ADR po zápise výsledkov skúšky v elektronickom
systéme ministerstva tlačí poverené zariadenie a jej archiváciu vedie ministerstvo.
(8) Po vyhotovení protokolu o vykonaní skúšky predseda skúšobnej komisie alebo ním
určený člen skúšobnej komisie oznámi žiadateľom výsledky hodnotenia skúšok
bezpečnostných poradcov alebo vodičov.

Článok 11
Vedenie evidencie skúšok
(1) Evidenciu výsledkov skúšok a databázu vyškolených vodičov a bezpečnostných poradcov
vedie ministerstvo na Sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor Štátny
dopravný úrad.

Článok 12
Osvedčenie
(1) Osvedčenie o školení bezpečnostného poradcu obsahuje podpis oprávneného
zamestnanca ministerstva podľa organizačného poriadku a odtlačok úradnej pečiatky
ministerstva.
(2) Osvedčenie o školení vodiča je vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v Dohode
ADR.
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Článok 13
Vydanie duplikátu osvedčenia vodiča
(1) Vydanie duplikátu osvedčenia vodiča a osvedčenia bezpečnostného poradcu je možné na
základe zaslania písomnej žiadosti poverenému zariadeniu. Poverené zariadenie túto
žiadosť spracuje a predloží k schváleniu a vydaniu ministerstvu.
(2) Písomná žiadosť o vydanie duplikátu obsahuje:
a) kópiu policajného šetrenia alebo čestné prehlásenie o strate alebo odcudzení
osvedčenia,
b) fotokópiu originálu osvedčenia, ak je k dispozícii.

Článok 14
Poplatky za správne úkony
(1) Za vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia bezpečnostného
poradcu a vydanie osvedčenia vodiča sa vyberajú správne poplatky podľa zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Článok 15
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa platnosť skúšobného poriadku o vykonávaní skúšok bezpečnostných poradcov a
vodičov v medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí podľa zákona 168/1996 Z. z. o
cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPT SR č. 311/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o cestnej doprave v znení vyhlášky MDPT SR č. 357/2007 schváleného
ministerstvom dňa 12.12.2007.

Schválené dňa 18.1.2013

Mgr. Michal Halabica, v.r,
generálny riaditeľ Sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

