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ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY

ponúka

publikáciu, ktorá obsahuje témy dané požiadavkami na minimálny výcvik potrebný
na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vodiča podľa

pre tému:

Prílohy č. 1 a 3 k
zákonu č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii

a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

NAKLADANIE A UPEŇOVANIE NÁKLADU

V CESTNEJ DOPRAVE

Autor ponúka dôležité poznatky z tejto problematiky
a predstavuje ich v publikácii prvej svojho druhu na
Slovensku.

Publikácia môže slúžiť na prípravu na získanie odbornej
spôsobilosti vodiča a dotkne sa postupne všetkých
vodičov cestnej nákladnej dopravy, ale aj pre interné
školenia a vzdelávanie vodičov v dopravných firmách.
Poznatky uvedené v tejto publikácii majú tiež rozsiahle
využitie v praxi dopravných a zasielateľských firiem najmä
na úrovni dispečerov a zasielateľov, ktorí prijímajú
objednávky na zabezpečenie prepravy
.
Publikácia je určená pre vodičov nákladnej cestnej
dopravy, dispečerov, zasielateľov a odosielateľov tovaru.

OBSAH PUBLIKÁCIE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Najčastejšie nedostatky vyskytujúce sa v praxi
Legislatívne požiadavky v Slovenskej republike, Nemecku a Švédsku
Druhy balenia a palety
Maximálne rozmery a hmotnosti nákladných vozidiel
Nakládka, vykládka a manipulácia s nákladom
Prepravná jednotka
Dynamika nákladu počas prepravy
Základné metódy upevnenia nákladu
Upevňovacie prostriedky
Prípadové štúdie na upevnenie nákladu

· 180 strán, 200 obrázkov

PREDAJ PUBLIKÁCIE

NAKLADANIE A UPEVŇOVANIE NÁKLADU
V CESTNEJ DOPRAVE

· OSOBNE na adrese : Žilinská univerzita v Žiline
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Univerzitná 8215/1, budova NF, č. dverí 233
010 26 Žilina

suma: 250,- Sk
200,- Sk (pri odbere nad 10 ks)

· POŠTOU po vopred uhradení sumy za publikáciu + poštovné (nad 5 ks odber
osobne)

na zúčtovacie údaje:
BS: 7000269888/8180
VS: 72007
KS: 0308

Doklad o úhrade (prevodný príkaz alebo peňažnú poštovú poukážku)
s uvedením adresy, na ktorú Vám bude publikácia zaslaná a vystavená
faktúra (pri adrese firmy treba uviesť aj IČO, DIČ), je potrebný odfaxovať na
č. faxu: 041/513 1523.

Po overení platby na našom účte Vám bude následne vystavený daňový
doklad, ktorý Vám pošleme spolu s objednanou publikáciou.

suma: 250,- Sk + 80,- Sk (poštovné a balné) = 330,- Sk (suma
s poštovným je uvedená len pri objednávke 1 ks publikácie pri platbe vopred)

· NA DOBIERKU na základe objednávky (nad 5 ks odber osobne) .

K cene Vám bude pripočítané poštovné. Daňový doklad Vám bude zaslaný poštou
až po overení si platby na našom účte.

V objednávke prosím uveďte adresu, na ktorú Vám máme publikáciu zaslať
a vystaviť faktúru (pri adrese firmy treba uviesť aj IČO, DIČ).

suma: 250,- Sk + 100,- Sk (poštovné a balné) = 350,- Sk (suma s poštovným
je uvedená len pri objednávke 1 ks publikácie pri platbe formou dobierky)

· POŠTOU ALEBO NA DOBIERKU – ČESKÁ REPUBLIKA na základe
objednávky. K cene Vám bude pripočítané poštovné.

V objednávke prosím uveďte adresu, na ktorú Vám máme publikáciu zaslať
a vystaviť faktúru (pri adrese firmy treba uviesť aj IČO, DIČ).

Po overení platby na našom účte Vám bude následne vystavený daňový
doklad, ktorý Vám pošleme spolu s objednanou publikáciou.

suma: 250,- Sk + 150,- Sk (poštovné a balné) = 400,- Sk (suma s poštovným
je uvedená len pri objednávke 1 ks publikácie pri platbe formou dobierky)

Bližšie informácie:
Bc. Renáta Škulcová, sekretariát katedry
telefón: 041/ 513 3501, e-mail: kcmd@fpedas.uniza.sk

Učebnica je distribuovaná aj cez predajné miesto: ČESMAD Slovakia
www.cesmad.sk

http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html


