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Logistics

Basic logistics terms  Základné temíny logistiky
bill of consignment/bill of lading dodací list
cargo náklad
carrier dopravná spoločnosť, doručovateľ
commercial invoice obchodná faktúra
consignee adresát, príjemca zásielky
contract of carriage prepravná zmluva
courier kuriér
forwarding company prepravná spoločnosť
forwarding contract  zmluva o preprave 
freight/goods náklad, tovar
freight charges výlohy za tovar
freight forwarder špeditér
haulage contractor/haulier cestný dopravca
load  náklad 
place of departure  miesto vyslatia 
place of destination  miesto doručenia
shipment  zásielka 
terms of delivery podmienky doručenia
transport/shipping company  prepravná spoločnosť

Working in logistics  Práca v logistikae
advise clients radiť zákazníkom
arrange customs clearance zariadiť colné odbavenie
estimate costs odhadovať náklady
handle transport documentation spracovávať dokumentáciu o doprave
organize transport of goods zariaďovať prevoz tovaru
prepare quotations pripraviť cenovú ponuku
process orders spracovať objednávky
provide delivery services poskytovať doručovateľskú službu
ship products doručovať výrobky
store goods in the warehouse skladovať tovar vo veľkosklade
use modern computer systems využívať moderný počítačový systém

Acronyms used in logistics  Akronymi používané v logistike
3PL (third-party logistics) logistika tretej strany
DC (distribution centre) distribučné stredisko
FCL (full container load) plne naložený kontejner
GPS (global positioning system) navigačný systém GPS
ISO (International Organisation for Standardisation) medzinárodná organizácia pre normy
LCL (less than container load) menší náklad ako konteiner
VAS (value added services) daň z pridanej hodnoty
WMS (warehouse management system) systém riadenia vo veľkosklade

Transport  Doprava
deliver a consignment doručiť zásielku
fl eet of vehicles konvoj vozidiel
heavyweight cargo nadrozmerný, ťažký náklad
lift a container zdvihnúť kontejner
load containers naložiť kontejnery
non-perishable cargo tovar, ktorý nepodlieha skaze
perishable cargo tovar podliehajúci skaze
ship a consignment doručiť zásielku, dodávku
unload vyložiť náklad

Modes of transport  Spôsoby prepravy
by air letecky
by pipeline potrubím
by rail železnicou
by river riečnou trasou
by road cestnou prepravou
by sea loďou

Transport vehicles  Nákladné prepravné vozidlá
container ship kontejnerová loď
ferry trajekt
goods train / freight train nákladný vlak
goods wagon (BrE) / freight car (AmE) nákladný automobil
LGV (large goods vehicle) nákladný automobil pre nadrozmerný, veľký 

tovar
lorry (BrE) / truck (AmE) nákladné auto
river barge riečny čln

Handling equipment  Ovládanie zariadenia
gantry crane portálový žeriav
reach stacker naplniť zásobník
road railer trailer prívesný vozík
swap body snímateľná karoséria
transtainer lodný žeriav
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Useful phrases  Užitočné slovné spojenia 

Planning transport  Plánovanie prepravy
I’d like to ask / I’m calling about the transport 

options described on your website
Rád by som sa na niečo opýtal / Chcem 
vedieť niečo o možnostiach prepravy, ktoré 
uvádzate na vašej stránke. 

What would you like to know? Čo by ste chceli vedieť?
We will need to ship (marble / wood) to (London) 

next month.
Budeme potrebovať dopraviť (mramor/ 
drevo) do (Londýna) budúci týždeň. 

What is the best / fastest transport option for us? Aká je najlepšia / najrýchlejšia možnosť 
prepravy pre nás?

I suggest / recommend that you ship the goods 

(by road).
Navrhujem/ doporučujem dopraviť tovar 
po ceste. 

Another option is to use (rail) transport. Ďalšou možnosťou je použiť prevoz 
(železnicou).

Shipping goods by (road) is faster than (rail) 

transport.
Doprava tovaru (po ceste) je rýchlejší spôsob 
ako (železnocou)

What about the cost? A aké sú náklady?
(Rail) transport is the cheapest option. Preprava (železnicou) je najlacnejšia 

možnosť.
How long does it take to ship the consignment 

(by truck)?
Ako dlho trvá dopraviť náklad (nákladným 
vozidlom)?

It only takes (four days) to ship (by truck). Doprava (nákladný autom) trvá iba (4 dni) 
Thanks very much for your help. I’ll get back to 

you later.
Ďakujem vám za pomoc. Ozvem sa neskôr.

Packaging  Balenie
one-way package balenie/obal na jedno použitie
package marking označenie obalu
packing material baliaci materiál
reusable package obal na viac použití
vacuum package vákuové balenie

Kinds of packaging  Druhy balenia
bag taška
bale vrece
barrel / cask sud 
box krabica

Types of containers  Typy prepravných kontajnerov
carton kartón
chest debna
crate klietka
drum valcový blok

tanktainer

 cisternový kontajner

open-top container

 kontajner s otvaracím vrchom
general purpose 

container

prepravný kontajner

reefer container

chladiaci kontajner
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Warehousing and storage  Veľkosklad a uskladnenie
1  fork-lift truck vysokozdvižný vozík
2  hand pallet truck dvojručný paletový vozík 
3  trolley vozík na kolieskach
4  pallet paleta
5  rack stojan, regál
6  roll-cage pallet šesťvalcová paleta

1

4

2

6

3

5

automated storage automatizovaný sklad
be in stock byť v zásobe
be out of stock nebyť v zásobe
bonded storage povinné skladovanie
break bulk začať vyloďovať
dispatch vybaviť odoslanie
inventory / stock control inventarizácia/ kontrola zásob
label označiť
pack into (cartons / boxes) zabaliť do (kartónov/krabíc)
pick orders prijímať objednávky
receive goods into the warehouse obdržať tovar do veľkoskladu
unpack rozbaliť
warehouse capacity kapacita veľkoskladu
wrap zabaliť
warehouse worker zamestnanec veľkoskladu
warehousing costs náklady na veľkosklad
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Transport and delivery services  Preprava a doručovacie služby. 
control the fl ow of goods kontrolovať pohyb tovarov 
deliver doručiť
distribute distribuovať
locate items lokalizovať tovar (do obchodu)
monitor monitorovať
optimise transport costs optimalizovať náklady na prepravu 
outsource services služby iným fi rmám 
palletise ukladať na palety
place an order dať objednávku 
provide value-added services poskytovať nadštandardné služby 
receive the delivery dostať dodávku
repack znova zabaliť 
store skladovať
supply dodávať, dodávka
track and trace sledovať, smerovať 
transport preprava

Useful phrases  Užitočné frázy

Handling goods  Zaobchádzanie s tovarom 
Please handle these goods with care. Zaobchádzajte s týmto tovarom opatrne 

prosím
We will deliver the goods on pallets. Tovar doručíme na paletách.
These products must be palletised. Tento tovar musí byť uskladnený na paletách.
Unfortunately, some of the goods have been 
damaged in transit.

Žiaľ, časť tovaru  bola poškodená počas 
prepravy.

Can you check the delivery, please? Môžete prosím skontrolovať doručenie? 
These goods must be stored in a cool, dry place. Tento tovar musí byť skladovaný na 

chladnom a suchom mieste. 
Please sign the delivery note and note any 
discrepancies.

Podpíšte prosím doručenku a upozornite na 
akékoľvek nezhody. 

Some of the goods have been overshipped / 
undershipped.

Niektorý tovar bol doručený vo väčšom 
množstve, iný v menšom oproti požiadavke.  

Please confi rm the shipped quantities. Potvrďte prosím množstvo dodaného tovaru.
This delivery must be received immediately after it 
arrives. 

Táto zásielka musí byť prevzaté hneď ako 
bude doručená.

Diff erent means of transport   Rôzne druhy prepravy
air freight letecká preprava
deep-sea freight lodná preprava na dlhé vzdialenosti
inland waterway transport lodná vnútroštátna preprava
rail transport železničná preprava 
road freight cestná preprava

Useful phrases  Užitočné frázy

Customer Service  Služby zákazníkom 
I need a quote for (air freight) to (South Africa). Potrebujeme cenové relácie k (leteckej 

preprave) do (Juhoafrickej republiky).
Can you describe the goods you want to ship? Môžete opísať tovar, ktorý chcete poslať?
They are (boxes) and they are going to (Cape Town). Sú to (škatule) a pôjdu do (Kapské mesto).
How many units do you want to ship? Koľko kusov chcete prepraviť?
(16) boxes with a gross weight of (200kg). (16) škatúľ s hrubou váhou  (200 kg).
What’s the size of each (box)? Koľko váži každá (škatuľa)?
Each box is (50cm) high, (120 cm) wide and 
(20 cm) deep.

Každá škatuľa je (50) cm vysoká, (120 cm) 
široká a (20 cm) hlboká.

Where do you want to ship the goods from? Odkiaľ chcete tovar prepraviť?
Where can we collect the goods? Kedy si môžeme tovar vyzdvihnúť?
When should they be delivered? Kedy bude tovar doručený?
Do you have any other requirements? Máte nejaké iné požiadavky?
I’ll send a quote in (two) hours. Do (dvoch) hodín vám pošlem cenové 

relácie.
Could you give me your telephone and fax number? Môžeme dostať vaše telefónne číslo a číslo 

faxu?
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Documents in logistics  Dokumenty v logistike
AETR agreement dohoda AETR 
air waybill (AWB) nákladný list, sprievodka
ATA carnet karnet ATA 
ATP agreement dohoda ATP 
bearer bill of lading držiteľ dopravného listu
bill of lading (B/L) nakladací list 
certifi cate of origin certifi kát pôvodu
CMR prepravný list k prevozu po zemi 
commercial invoice obchodná faktúra
dangerous good declaration (DGD) potvrdenie o nebezpečnej preprave
negotiable bill of lading preplatiteľný nákladný list
order objednávka
packing list/ delivery note sprievodný list, prepravný list
picking list zoznam  na vyskladnenie
pro-forma invoice faktúra  
SAD (single administrative document) jeden dokument k administrácii
TIR carnet karnet TIR 


