
Kapitola 1.3 Školenie osôb zúèastnených na preprave nebezpeèného tovaru

1.3.1 Okruh pou�itia

Osoby zamestnávané úèastníkmi prepravy vymenovanými v kapitole 1.4, ktorých pracovná èinnos� zahàòa prepravu
nebezpeèného tovaru, musia absolvova� školenie o po�iadavkách na prepravu nebezpeèného tovaru, ktoré vyplývajú pre ne
vzh¾adom na ich pracovné zaradenie a mieru zodpovednosti. Školenie musí zahàòa� tie� zvláštne ustanovenia pre bezpeènos� pri
preprave nebezpeèného tovaru uvedené v kapitole 1.10.

Poznámka: O školení bezpeènostného poradcu pozri oddiel 1.8.3.

1.3.2 Druh školenia

Školenie musí by� prispôsobené miere zodpovednosti a úlohám dotknutých osôb a musí sa uskutoèni� v nasledujúcej forme:

1.3.2.1 Úvod

Personál musí by� oboznámený so všeobecnými ustanoveniami predpisov vz�ahujúcich sa na prepravu nebezpeèného tovaru.

1.3.2.2 Školenie vz�ahujúce sa na úlohy

Personál musí absolvova�, primerane svojim úlohám a miere zodpovednosti, podrobné školenie o predpisoch, ktorými sa riadi
preprava nebezpeèného tovaru.

V prípadoch, pri ktorých je preprava nebezpeèného tovaru vykonávaná kombinovaným spôsobom, je personál školený aj
o predpisoch platných pre iný druh dopravy.

Zamestnanci dopravcu a prevádzkovate¾a �elezniènej infraštruktúry sú dodatoène pouèovaní s oh¾adom na zvláštnosti
�elezniènej prevádzky. Toto školenie musí ma� základnú èas� a odbornú nadstavbovú èas�.

a) Základná èas� školenia pre všetkých zamestnancov:

Všetci zamestnanci vykonajú školenie o význame oznaèovania nebezpeèenstva a oran�ového oznaèovania. Taktie� musia
pozna� ohlasovaciu povinnos� v prípade mimoriadnej situácie.

b) Odborná nadstavbová èas� školenia pre prevádzkových zamestnancov, ktorí sa priamo zúèastòujú na preprave nebezpeèného
tovaru:

Dodatoène ku základnej èasti školenia uvedenej pod písmenom a) sú zamestnanci školení v závislosti od okruhu pôsobnosti.

Témy odborného nadstavbového školenia sú v pododseku 1.3.2.2.2 rozdelené do troch kategórií. Na zaraïovanie
zamestnancov do jednotlivých kategórií platí priraïovanie pod¾a pododseku 1.3.2.2.1.

1.3.2.2.1 Pri priraïovaní zamestnancov k jednotlivým kategóriám platí nasledujúca tabu¾ka:

Kategória Opis kategórie Zamestnanci

1 Prevádzkoví zamestnanci, ktorí sa priamo
zúèastòujú na preprave nebezpeèného tovaru

Rušòovodiè, posunovaè alebo zamestnanec
s rovnakým zameraním

2 Zamestnanci vykonávajúci technickú kontrolu
vozòov, ktoré sú urèené na prepravu nebezpeèného
tovaru

Vozmajster alebo zamestnanec s rovnakým zameraním

3 Zamestnanci zodpovední za riadenie �elezniènej
prevádzky a posunu a zamestnanci mana�mentu
prevádzkovate¾a infraštruktúry

Výpravca, zamestnanec stavadla alebo stanoviš�a
výhybkára, pracovník riadiacich centrál alebo
zamestnanec s rovnakým zameraním
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1.3.2.2.2 Odborná nadstavbová èas� školenia musí obsahova� minimálne nasledujúce témy:

a) Rušòovodiè alebo zamestnanec s rovnakým zameraním kategórie 1:

– nevyhnutné informácie o zlo�ení vlaku, existencii nebezpeèného tovaru a o radení tohto tovaru vo vlaku,

– druhy nedostatkov,

– konanie v kritických situáciách v prípade nedostatku, prijatie opatrení na ochranu samotného vlaku a dopravy na
ved¾ajších ko¾ajach.

Posunovaè alebo zamestnanec s rovnakým zameraním kategórie 1:

– význam nálepiek pre posun vzorov 13 a 15 RID (pozri odsek 5.3.4.2),

– ochrana pri tovaroch triedy 1 pod¾a oddielu 7.5.3 RID,

– druhy nedostatkov.

b) Vozmajster alebo zamestnanec s rovnakým zameraním kategórie 2:

– vykonanie kontroly pod¾a prílohy XII (Podmienky pre technickú kontrolu nákladných vozòov) RIV,

– vykonanie kontrol pod¾a vyhlášky 471-3 (iba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú kontroly predpísané v 1.4.2.2.1 RID),

– rozpoznávanie nedostatkov.

c) Výpravca, zamestnanec stavadla alebo stanoviš�a výhybkára, pracovník riadiacej centrály alebo zamestnanec s rovnakým
zameraním kategórie 3:

– zvládnutie kritických situácií pri nedostatkoch,

– interné núdzové plány pre zriaïovacie stanice pod¾a kapitoly 1.11.

1.3.2.3 Školenie o bezpeènosti

Personál musí absolvova� primerané školenie o rizikách a nebezpeèenstvách vyplývajúcich z povahy nebezpeèného tovaru,
o mo�ných nebezpeèenstvách poranenia a ublí�enia následkom udalostí poèas prepravy nebezpeèného tovaru a pri jeho nakladaní
a vykladaní.

Školenie sa má uskutoèni� na ten úèel, aby si personál ozrejmil bezpeènú manipuláciu a opatrenia v núdzi.

1.3.2.4 Školenie pre triedu 7

Na úèel triedy 7 musia zamestnanci absolvova� primerané školenie vzh¾adom na nebezpeèenstvo o�iarenia, ktorému sú vystavení,
a zachováva� stanovené opatrenia na zamedzenie expozície a na zaruèenie bezpeènosti iných osôb, ktoré mô�u by� pri svojej
pracovnej èinnosti ohrozené.

1.3.3 Dokumentácia

Podrobný opis obsahu všetkých uskutoènených školení má by� uschovaný nielen zamestnávate¾om, ale aj zamestnancom a po
prijatí nových èinností má by� preverený. Školenie má by� v pravidelných intervaloch doplòované obnovovacím kurzom
s prihliadnutím na vydané zmeny v predpisoch.
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