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Preprava nebezpečných odpadov 

Povinnosti podľa Dohody ADR 

Povinnosti odosielateľa nebezpečných odpadov(bod 1.4.2.1 ADR) 

Odosielateľ nebezpečných odpadov je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, 
ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR. Odosielateľom odpadu je podľa zákona 
o odpadoch najčastejšie pôvodca odpadu, ktorý produkuje nebezpečný odpad. 

  

Základné povinnosti odosielateľa sú: 

1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú správne zatriedené a povolené  
na prepravu v zhode s ADR,  

2. poskytnúť dopravcovi nebezpečných vecí predpísané sprievodné doklady, ktoré je 
povinný spracovať a dodať, 

3. používať len obaly, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú 
vybavené predpísanými označeniami podľa ADR, 

4. dbať, aby pri odovzdávaní zabalených nebezpečných vecí alebo vyprázdnených 
nevyčistených obalov na prepravu neboli obaly poškodené, netesné alebo zvonka 
znečistené obsahujúcimi nebezpečnými vecami,  

5. splniť požiadavky na spôsob odoslania a obmedzenia na odoslanie, 

6. zabezpečiť, aby odchádzajúce naložené vozidlá obsahujúce nebezpečné veci boli 
riadne označené a vybavené. 

Príklady správneho označenia obalov pri preprave nebezpečných odpadov:  

Nebezpečné odpady pri preprave ako kusové zásielky musia byť uložené vo vhodných 
obaloch. Tieto odpady sa musia správne označiť podľa dohody ADR 

Najčastejšie obaly ktoré sa používajú na prepravu odpadov sú: 

 sudy   

 kanistre  

 IBC kontajnery. 
Označenie sudov 
Pri preprave kusových zásielok v sudoch, musí byť sud označený z jednej strany 
bezpečnostnými značkami ADR, ktoré majú predpísané rozmery – 100 mm x 100 mm. 
Zároveň sud musí byť označený správnym UN číslom, kde je minimálna výška písma 
12 mm ( obr. č. 1 ). Pri kanistroch platí to isté, len ak 
nie je technicky možné umiestniť bezpečnostné 
značky v rozmere 100 mm x 100 mm, môže sa 
zmenšiť rozmer na 50 mm x 50 mm. 
 
 
Obrázok č. 1 
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Označenie IBC kontajnerov 
Pri preprave odpadov v IBC kontajneroch, musí byť IBC kontajner označený z dvoch 
protiľahlých strán bezpečnostnými značkami ADR, ktoré majú predpísané rozmery – 
100 mm x 100 mm. Zároveň musí byť IBC kontajner označený správnym UN číslom ( obr. 
č. 2 ). Označovanie z dvoch protiľahlých strán platí pri všetkých obaloch presahujúcich 
450 l. Výška písma UN čísla je minimálne 12 mm.  
 
Obrázok č. 2 

            

 

 

 

 

Označovanie obalov, v ktorých je uskladnený elektroodpad alebo absorbenty 

V dohode ADR sú pri označovaní aj výnimky, ktoré sa dajú aplikovať na odpady. 
Najvýznamnejšie výnimky ktorých sa to týka sú absorbenty. Uvedené odpady sa dajú 
zatriediť  

UN 1856    Handry zaolejované (absorbenty) 

 

Pri zatriedení pod tieto UN čísla je potrebné označiť obal len UN číslom a nie je 
potrebné uvádzať bezpečnostné značky.( obr. č. 3).Výška písma UN čísla 
minimálne 12 mm. 

 

Obrázok č. 3  
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Dôležité 

Pôvodca odpadu okrem ADR označenia zabezpečí označenie obalov identifikačným 
listom nebezpečných odpadov ( obr. č.4 ).  

 

Obrázok č. 4       

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Uvedené označenie obalov je veľmi dôležité a to hlavne pri vzniku havarijných situácii 
(poškodenie obalu, havária na komunikáciách,..), kedy je dôležité jednoznačne a čo 
v najkratšom čase identifikovať prepravované látky. 

 

Tešíme sa, že nám pomáhate chrániť životné prostredie. 

 

Sme tu pre nás. 
  
 
 
 
 


