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Pokyny pre nakládku a upevnenie balených polymérov na paletách v návesoch 

 

Tieto Pokyny pre nakládku a upevnenie balených polymérov na paletách v návesoch (ďalej len „Pokyny“) sa 
vzťahujú na všetky vozidlá prepravujúce balené polyméry (ďalej len „tovar“) z areálu SLOVNAFT, a.s. (ďalej 
len „areál“). 

Tieto Pokyny obsahujú aj pokyny ohľadom upevňovania nákladu v zmysle § 69 ods. 4 zákona č. 106/2018 
Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

Tieto Pokyny sú minimálnymi požiadavkami na ochranu tovaru. Nezbavujú dopravcu zodpovednosti, aby 
prijal ďalšie opatrenia, ktoré bude považovať za nutné. 

Vodič je povinný na vyžiadanie predložiť k nahliadnutiu technický preukaz od vozidla alebo jazdnej súpravy 
na účely zisťovania technických hmotnostných parametrov vozidla v zmysle § 69 ods. 6 zákona č. 106/2018 
Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Porušenie týchto Pokynov môže byť dôvodom pre nevpustenie vozidla do areálu, prípadne odmietnutia 
naloženia tovaru.  
 

Adresa pre vyzdvihnutie tovaru: 
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika 
GPS: 48.128958, 17.180054 
 
Otváracie hodiny: 
Pondelok – Piatok, s výnimkou štátnych sviatkov a iných dní pracovného pokoja na území Slovenskej 
republiky 
6:00 – 16:30 SEČ (časové okná: 6:00-9:00; 9:00-12:00; 12:00-15:00; 15:00-16:30) 

 
Vozidlo musí byť pred nakládkou prázdne a odvážené na vstupe do areálu a po nakládke na výstupe z 
areálu! 
 
Vozidlo musí byť spôsobilé na prepravu objednaného množstva tovaru. 
 
Vodič musí pred nakládkou identifikovať dopravnú spoločnosť za účelom vystavenia Dodacieho listu a CMR. 
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Tabuľka hmotností nakladaných paliet: 

Počet paliet Hmotnosť netto [T]  
Celková hmotnosť brutto                                

(vrátane obalových materiálov a palety) [T] 

1 1,375 1,41 

15 20,625 21,11 

16 22 22,52 

17 23,375 23,93 

18 24,75 25,33 

19 26,125 26,74 

 
 
 
Pri vstupe do areálu musia byť osoby vybavené osobnými ochrannými prostriedkami („OPP“) a využívať 
takéto OPP počas celého obdobia svojho pobytu v areáli až do odchodu z areálu.  
 
Počas nakladania musí vodič vystúpiť z kabíny vozidla a stáť na vyhradenom mieste, aby mohol kontrolovať 
nakladanie tovaru.  
 
Pristavenie vozidla na nakládku, odplachtovanie, zaplachtovanie, manipuláciu s bočnicami a upevňovanie 
popruhov, prípadne ďalšie úkony, ktoré sú potrebné pre správne naloženie a upevnenie tovaru vykonáva 
vodič. 
 
Vozidlo musí byť vybavené viazacími popruhmi v počte minimálne 12 kusov (LC≥25000 daN) 
a protišmykovými podložkami v počte minimálne 38 kusov. 
 
 

• Bezpečnostné predpisy pre nakládku: 
 

 Pristavte vozidlo na nakladanie a vypnite motor. 

 

 Vozidlo zabrzdite a zabezpečte zadné kolesá návesu klinmi.  

 

 

 

 

 Používajte požadovaný osobný ochranný pracovný odev. 
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 Počas nakladania vystúpte z kabíny na bezpečnom mieste, odkiaľ môžete kontrolovať nakladanie a odkiaľ 
vás vidí zamestnanec SLOVNAFT, a.s., ktorý vykonáva nakladanie. 

AK VÁS ZAMESTNANEC SLOVNAFT, a.s., KTORÝ VYKONÁVA NAKLADANIE, NEUVIDÍ, PRESTANE 
NAKLADAŤ!  

             

 Kliny odstráňte spoza zadných kolies návesu iba na základe výslovného pokynu zamestnanca SLOVNAFT, 
a.s., ktorý ukončil nakladanie a odíďte s vozidlom z miesta nakladania. 

  

 

• Povinné osobné ochranné prostriedky (OOP) pre vodičov vozidiel vstupujúcich do areálu  

• Vodiči vozidiel a osoby vstupujúce do areálu musia byť vybavení/é nasledujúcimi osobnými ochrannými 
prostriedkami (OOP): 

 
Ochranná prilba 
 
POPIS: Ochranná prilba ochráni nositeľov pre možnými rizikami v kombinácii s nasledujúcim príslušenstvom: 
remienok pod bradu pre používateľov, pri ktorých hrozí, že by ju mohli počas práce stratiť. Remienok je 
súčasť ochrannej prilby a slúži na upevnenie ochrannej prilby pod bradou. 
 
NORMA:  EN 397, EN 352-3  
                         EN 60079-10-1997 zóna 1, 2 

                                          
Ochranná prilba 
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Ochranné rukavice   

TYP: Rukavice na mechanickú ochranu - s povlakom na dlani 

POPIS: Ochrana pred mechanickými vplyvmi, isté uchopenie pri manipulácii klzkých dielov, štruktúrovaný 
povrch na isté uchopenie, textilný povrch na chrbte ruky. 

 NORMA:  EN388 – 2111 

  Ochranné rukavice                 

 

Ochranná bezpečnostná obuv - členková obuv  

POPIS: Antistatická, oceľová špička, podrážka – odolná voči prepichnutiu, protišmyková, odolná voči 
kyselinám, oleju a PHM. 

NORMA:  EN ISO 20345 – S3 

Ochranná obuv        Oceľová špička       Odolné voči prepichnutiu 

 

Ochrana očí – bezpečnostné okuliare 

POPIS: Ochrana pracovníkov pred nebezpečenstvom ako napríklad prach a lietajúce častice alebo 
postriekanie tekutinami. Mechanická odolnosť tr. F 

 NORMA:  EN 166, EN170 

 

Bezpečnostné okuliare  

 

          

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.seton.sk/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2902-2005_sm.jpg&imgrefurl=http://www.seton.sk/tabulky-stitky-a-znacenie/bezpecnostne-tabulky/prikazove-znacky.html?limit=16&usg=__OGnPdVmiqfyN3J78m9HFTMUo94s=&h=100&w=100&sz=5&hl=sk&start=123&zoom=1&tbnid=jlpaN4kDPg1iYM:&tbnh=82&tbnw=82&ei=N78mTuriHYzHtAbBj4DTCQ&prev=/search?q=piktogram+bezpe%C4%8Dnostn%C3%BD+obuv&start=120&hl=sk&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.seton.sk/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2902-2005_sm.jpg&imgrefurl=http://www.seton.sk/tabulky-stitky-a-znacenie/bezpecnostne-tabulky/prikazove-znacky.html?limit=16&usg=__OGnPdVmiqfyN3J78m9HFTMUo94s=&h=100&w=100&sz=5&hl=sk&start=123&zoom=1&tbnid=jlpaN4kDPg1iYM:&tbnh=82&tbnw=82&ei=N78mTuriHYzHtAbBj4DTCQ&prev=/search?q=piktogram+bezpe%C4%8Dnostn%C3%BD+obuv&start=120&hl=sk&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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            Ochranný odev  

TYP: Ochranný odev so zníženou horľavosťou (nohavice a blúza) 

POPIS: Ochranný odev chrániaci pred teplom a ohňom pre pracovníkov v priemysle. Chráni pracovníkov 
pred možnými rizikami, ako je napríklad oheň.  

 NORMA: EN340, EN ISO11612 

 

 

Ochranný odev 
nehorľavý          

 

             

 

EN ISO 11612 

 

• Predpísaný spôsob uloženia a upevnenia paliet v návese: 
 

 Uloženie a upevnenie 15 paliet v návese 

 

 Uloženie a upevnenie 16 paliet v návese 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 

 Uloženie a upevnenie 17 paliet v návese 

 

 Uloženie a upevnenie 18 paliet v návese 

 

 Uloženie a upevnenie 19 paliet v návese 

 


