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V Y H L Á � K A
Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 18. mája 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o pou�ívaní �tátnej vlajky Slovenskej republiky a iných vlajok na námornej lodi

Ministerstvo dopravy, pô�t a telekomunikácií Slo-
venskej republiky pod¾a § 7 ods. 8 zákona
è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhlá�ka ustanovuje podrobnosti o pou�ívaní
�tátnej vlajky Slovenskej republiky (ïalej len ��tátna
vlajka�) a iných vlajok na námorných lodiach.

Pou�ívanie �tátnej  v la jky

§ 2

Spôsob pou�ívania

(1) Na námornej lodi plávajúcej pod �tátnou vlajkou
sa pou�íva �tátna vlajka s rozmermi 1,50 m x 1,00 m.

(2) Na èlnoch patriacich k  námornej lodi sa pou�íva
�tátna vlajka s rozmermi 0,75 m x 0,50 m.

(3) �tátna vlajka sa na námornej lodi pou�íva poèas
plavby, kotvenia, pobytu v prístave a v mieste vyviaza-
nia, napríklad pri dlhodobom vyradení námornej lode
z prevádzky. Vztyèuje sa na vlajkovej �rdi v kormovej
èasti námornej lode; poèas plavby mo�no �tátnu vlajku
vztyèova� aj na zadnom s�a�ni.

(4) Vztyèovanie �tátnej vlajky na námornej lodi v po-
bre�ných vodách iného �tátu sa spravuje pod¾a pred-
pisov toho �tátu.

§ 3

Vztyèovanie a spú��anie �tátnej vlajky

(1) Na námornej lodi sa vztyèuje �tátna vlajka denne
pri východe slnka, najneskôr v�ak o ôsmej hodine
ráno, a spú��a sa pri západe slnka, najskôr v�ak
o dvadsiatej hodine.

(2) Ak predpisy �tátu, v ktorého pobre�ných vodách
sa námorná loï nachádza, nestanovujú inak, mo�no
�tátnu vlajku vztýèi� skôr alebo ju spusti� neskôr, ako
sa ustanovuje v odseku 1, vtedy, ak má námorná loï
vpláva� do prístavu alebo z neho vypláva� alebo ak má
zdravi� �tátnou vlajkou inú námornú loï alebo vojen-
skú loï.

(3) �tátnu vlajku vztyèuje a spú��a urèený èlen lod-
nej posádky. Pri spú��aní pri prejave smútku �tátnou

vlajkou sa najprv �tátna vlajka vztýèi na vrchol vlajko-
vej �rde a potom sa spustí dolu.

§ 4

Zdravenie �tátnou vlajkou

(1) Námorné lode sa pri vzájomnom stretnutí na
mori zdravia jedným spustením a opätovným vztýèe-
ním �tátnej vlajky.

(2) Ak sa námorná loï stretne na mori s vojenskou
loïou iného �tátu alebo ak pláva popri takejto lodi
kotviacej alebo vyviazanej pri brehu, pozdraví ju spus-
tením a opätovným vztýèením �tátnej vlajky.

§ 5

Pocta �tátnou vlajkou

Pri oficiálnej náv�teve prezidenta Slovenskej repub-
liky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
predsedu vlády Slovenskej republiky, delegácie Národ-
nej rady Slovenskej republiky alebo delegácie vlády
Slovenskej republiky na námornej lodi sa �tátna vlajka
vztyèuje na vrchole zadného s�a�òa. �tátna vlajka je
vztýèená poèas celého pobytu tejto náv�tevy na námor-
nej lodi. �tátna vlajka sa nevztyèuje, ak má by� na
námornej lodi vztýèená �tandarda prezidenta alebo ak
má by� na námornej lodi vztýèená �tátna vlajka iného
�tátu.

§ 6

Prejav smútku �tátnou vlajkou

(1) Prejav smútku �tátnou vlajkou sa vykonáva vztý-
èením �tátnej vlajky a� na vrchol vlajkovej �rde a jej
následným spustením do polovice vlajkovej �rde. Pre-
jav smútku �tátnou vlajkou sa takto vykonáva aj vte-
dy, ak je �tátna vlajka vztýèená na zadnom s�a�ni.

(2) Pri úmrtí na námornej lodi sa �tátna vlajka vzty-
èuje a spú��a spôsobom pod¾a odseku 1, a to najdlh�ie
tri dni odo dòa úmrtia.

(3) Ak zomrel èlen posádky námornej lode na pevni-
ne a námorná loï sa nachádza v mieste úmrtia, vzdá-
va sa màtvemu rovnaká pocta �tátnou vlajkou ako pri
úmrtí na námornej lodi, a to najdlh�ie tri dni odo dòa
úmrtia.
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Pou�ívanie iných vlajok

§ 7

�tátna vlajka iného �tátu

(1) Ak je námorná loï v pobre�ných vodách iného
�tátu, vztyèuje sa na vrchole predného s�a�òa �tátna
vlajka pobre�ného �tátu. Ak námorná loï nemá pred-
ný s�a�eò, �tátna vlajka pobre�ného �tátu sa vztyèuje
na vrchole zadného s�a�òa. �tátna vlajka pobre�ného
�tátu sa vztyèuje a� po vztýèení �tátnej vlajky a spú��a
sa pred spustením �tátnej vlajky.

(2) Pri oficiálnej náv�teve hlavy iného �tátu na ná-
mornej lodi sa �tátna vlajka toho �tátu vztyèuje na
vrchole zadného s�a�òa. Ïal�ie podrobnosti pou�i-
tia  �tátnej vlajky toho �tátu dohodne velite¾ námornej
lode so zastupite¾ským úradom Slovenskej republiky,
ktorý je najbli��ie k miestu, kde sa námorná loï na-
chádza.

§ 8

Vlajka vlastníka
alebo prevádzkovate¾a námornej lode

Pri vplávaní námornej lode do prístavu a poèas jej
pobytu v òom mo�no na vrchole zadného s�a�òa vzty-
èova� vlajku vlastníka námornej lode alebo jej prevádz-
kovate¾a. Vlajka vlastníka alebo prevádzkovate¾a ná-
mornej lode sa nevztyèuje, ak je vztýèená �tandarda
prezidenta alebo ak má by� na námornej lodi vztýèená
�tátna vlajka iného �tátu.

Vlajková výzdoba

§ 9

(1) Na námornej lodi mo�no pou�íva� malú vlajkovú
výzdobu a ve¾kú vlajkovú výzdobu.

(2) Malú vlajkovú výzdobu tvorí nieko¾ko �tátnych
vlajok vztýèených na vrcholoch v�etkých vlajkových
�rdí a s�a�òov.

(3) Ve¾kú vlajkovú výzdobu tvorí malá vlajková vý-
zdoba a zopnuté signálové vlajky medzinárodného sig-
nálového kódu, a to tak, aby spájali èelo námornej lode
cez vrcholky s�a�òov s kormou. Farby a symboly sig-
nálových vlajok sa striedajú.

§ 10

Pou�ívanie vlajkovej výzdoby

(1) Malá vlajková výzdoba sa pou�íva v pamätných
dòoch, pri slávnostných príle�itostiach poèas plavby,
ak je námorná loï v prístave, poèas kotvenia a v mies-
te vyviazania.

(2) Ve¾ká vlajková výzdoba sa pou�íva v deò �tátne-
ho sviatku Slovenskej republiky, ak je námorná loï
v prístave, poèas kotvenia a v mieste vyviazania; po-
èas plavby sa pou�íva malá vlajková výzdoba.

(3) Ve¾ká vlajková výzdoba sa  pou�íva aj v dòoch
�tátneho sviatku iného �tátu, ak je námorná loï v prí-
stave, poèas kotvenia a v mieste vyviazania. V takomto
prípade sa postupuje pod¾a predpisov �tátu, v ktorého
pobre�ných vodách sa námorná loï nachádza, a po
dohode so zastupite¾ským úradom Slovenskej repub-
liky, ktorý je najbli��ie k miestu, kde sa námorná loï
nachádza.

(4) Ak na námornej lodi nemo�no z technických dô-
vodov pou�i� ve¾kú vlajkovú výzdobu, namiesto ve¾kej
vlajkovej výzdoby mo�no pou�i� malú vlajkovú výzdo-
bu.

(5) Na ve¾kú vlajkovú výzdobu sa nepou�ívajú
a) �tátne vlajky iných �tátov,
b) vlajka Èerveného krí�a a vlajka Èerveného polme-

siaca.

§ 11

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Jozef Macejko v. r.
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V Y H L Á � K A
Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 18. mája 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach, ktoré sa majú vykona� pri narodení die�a�a,
úmrtí, nezvestnosti a spadnutí osoby cez palubu na námornej lodi plávajúcej pod �tátnou vlajkou

Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pô�t a telekomunikácií Slo-
venskej republiky pod¾a § 31 ods. 5 zákona
è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe po dohode
s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky usta-
novuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhlá�ka ustanovuje podrobnosti o opatre-
niach, ktoré sa musia vykona� na námornej lodi plá-
vajúcej pod �tátnou vlajkou Slovenskej republiky (ïa-
lej len �námorná loï�) v súvislosti s
a) narodením die�a�a,
b) úmrtím osoby,
c) nezvestnos�ou osoby,
d) spadnutím osoby cez palubu námornej lode.

Narodenie die�a�a na námornej  lodi

§ 2

(1) O narodení �ivého alebo màtveho die�a�a (ïalej
len �narodenie die�a�a�) vykoná velite¾ námornej lode
bezodkladne záznam v lodnom denníku a najneskôr
do 24 hodín spí�e zápis o narodení die�a�a.

(2) Zápis o narodení die�a�a podpí�u okrem velite¾a
námornej lode aj dvaja èlenovia lodnej posádky ako
svedkovia a lekár, ak je na námornej lodi prítomný,
s uvedením dátumu vyhotovenia zápisu.

(3) Zápis o narodení die�a�a sa vyhotovuje v �tyroch
vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie zostáva na námor-
nej lodi, tri vyhotovenia odovzdá velite¾ námornej lode
zastupite¾skému úradu Slovenskej republiky, ktorý je
najbli��ie k  prístavu, do ktorého námorná loï priplá-
va (ïalej len �zastupite¾ský úrad�).

§ 3

(1) V zápise o narodení die�a�a sa o die�ati uvádzajú
tieto údaje:
a) meno a priezvisko (pri màtvonarodenom die�ati sa

meno neuvádza),
b) pohlavie,
c) hodina, deò, mesiac a rok narodenia,
d) miesto narodenia,

e) stav po pôrode (èi sa die�a narodilo �ivé, alebo
màtve),

f) meno, priezvisko a rodné priezviská rodièov,
g) dátum a miesto narodenia rodièov (prípadne rodné

èísla rodièov),
h) bydlisko rodièov (prípadne posledné bydlisko na

území Slovenskej republiky),
i) �tátne obèianstvo rodièov.

(2) Meno die�a�a sa zapí�e pod¾a súhlasného vyhlá-
senia rodièov. Toto vyhlásenie potvrdia rodièia svojimi
podpismi.

(3) Ak na námornej lodi nie je prítomný otec, meno
die�a�a sa zapí�e pod¾a vyhlásenia matky. Toto vyhlá-
senie matka potvrdí svojím podpisom.

§ 4

(1) Ak rodièia die�a�a majú spoloèné priezvisko, uve-
die sa do zápisu o narodení die�a�a toto priezvisko.

(2) Ak rodièia die�a�a sú man�elia a majú rôzne
priezviská, uvádza sa do zápisu o narodení die�a�a
priezvisko, na ktorom sa rodièia dohodli pri uzavretí
man�elstva.

(3) Ak otec die�a�a nie je známy, uvedie sa priezvisko
matky die�a�a.

§ 5

Ako miesto narodenia die�a�a sa uvádza meno ná-
mornej lode a zemepisná poloha, v ktorej sa námorná
loï nachádza v èase narodenia die�a�a, a úradný ná-
zov miesta vylo�enia die�a�a z námornej lode.

§ 6

Ak nie je mo�né zisti� niektoré z údajov pod¾a § 3
ods. 1, vyznaèia sa ako neuvedené.

§ 7

Ak sa narodili dvojèatá, trojèatá a naraz viac detí,
o ka�dom die�ati sa vyhotoví osobitný zápis o narodení
die�a�a s tým, �e sa vyznaèí, �e ide o súrodencov,
a zároveò sa vyznaèí poradie, v akom sa deti narodili.
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Úmrtie  na námornej  lodi

§ 8

(1) Ka�dé úmrtie na námornej lodi velite¾ námornej
lode bezodkladne zapí�e do lodného denníka a do
24 hodín spí�e zápis o úmrtí.

(2) Zápis o úmrtí podpí�u okrem velite¾a námornej
lode aj dvaja èlenovia lodnej posádky ako svedkovia
a lekár, ak je na námornej lodi prítomný, s uvedením
dátumu vyhotovenia zápisu.

(3) Zápis o úmrtí sa vyhotovuje v �iestich vyhotove-
niach. Jedno vyhotovenie zostane na námornej lodi,
tri vyhotovenia velite¾ námornej lode odovzdá zastupi-
te¾skému úradu a dve vyhotovenia sa pripoja k majet-
ku màtveho.

§ 9

(1) V zápise o úmrtí sa o màtvom uvádzajú tieto úda-
je:
a) meno a priezvisko (prípadne aj rodné priezvisko),
b) dátum a miesto narodenia, rodné èíslo,
c) pohlavie,
d) rodinný stav,
e) �tátne obèianstvo,
f) trvalý pobyt,
g) hodina, deò, mesiac a rok úmrtia,
h) príèina úmrtia,
i) miesto úmrtia,
j) meno, priezvisko a prípadne rodné priezvisko man-

�ela (man�elky),
k) miesto, èas a spôsob pochovania (v prípade pocho-

vania do mora).

(2) Ak nie je mo�né presne zisti� príèinu úmrtia,
uvádza sa pravdepodobná príèina úmrtia.

(3) Ako miesto úmrtia sa uvedie meno námornej lode
a zemepisná poloha, v ktorej sa nachádza v èase úmr-
tia, a úradný názov miesta vylo�enia màtveho z námor-
nej lode. Ak bol màtvy pochovaný do mora, do zápisu
o úmrtí sa uvedie meno námornej lode, jej zemepisná
poloha a poznámka o jeho pochovaní do mora.

(4) Ak nie je mo�né zisti� niektoré z údajov pod¾a
odseku 1, vyznaèia sa ako neuvedené.

§ 10

(1) Velite¾ námornej lode vykoná opatrenia nevy-
hnutné na uschovanie majetku màtveho.

(2) Ku ka�dému zápisu o úmrtí sa pripojí súpis v�et-
kého majetku, ktorý mal màtvy na námornej lodi,
podpísaný velite¾om námornej lode a dvoma èlenmi
lodnej posádky ako svedkami.

(3) Majetok màtveho odovzdá velite¾ námornej lode
spolu s troma vyhotoveniami zápisu o úmrtí a súpi-
som majetku màtveho zastupite¾skému úradu.

§ 11

(1) Velite¾ námornej lode zabezpeèí umiestnenie màt-
veho v chladiarenskom priestore námornej lode.

(2) O podmienkach ulo�enia màtveho do chladiaren-
ského priestoru rozhodne lekár, ak je na námornej lodi
prítomný, alebo v jeho neprítomnosti lodná rada zlo-
�ená na tento úèel z troch èlenov lodnej posádky.
Jedným z èlenov lodnej rady je dôstojník zodpovedný
za lekársku starostlivos� na námornej lodi.

(3) O podmienkach odovzdania màtveho na pevninu
rozhodne velite¾ námornej lode po dohode so zastupi-
te¾ským úradom.

(4) Ak z prevádzkových dôvodov nemo�no màtveho
ulo�i� v  chladiarenskom priestore, velite¾ námornej
lode zabezpeèí jeho dôstojné ulo�enie v inom vyhrade-
nom priestore.

(5) Ak námorná loï v priebehu 48 hodín od úmrtia
dopláva do najbli��ieho prístavu, velite¾ námornej lode
odovzdá màtveho  príslu�ným orgánom pod¾a dohody
so zastupite¾ským úradom v mieste pristátia námornej
lode.

(6) Ak námorná loï nemô�e do 48 hodín od úmrtia
dopláva� do najbli��ieho prístavu a màtvy nie je ulo�e-
ný v chladiarenskom priestore, ale v inom vyhrade-
nom priestore, velite¾ námornej lode po uplynutí tohto
èasu zabezpeèí pochovanie màtveho do mora.

(7) Ak by sa ponechaním màtveho na námornej lodi
ohrozilo zdravie ostatných osôb, mô�e velite¾ námor-
nej lode na základe odporúèania lekára, ak je na lodi
prítomný, nariadi� pochovanie màtveho do mora aj
pred uplynutím 48 hodín od jeho úmrtia. Na pod-
mienky pochovania màtveho do mora sa vz�ahuje
odsek 2.

§ 12

Nezvestnos�
alebo spadnutie osoby cez palubu

(1) Ak sa stane èlen lodnej posádky alebo cestujúci
v priebehu plavby nezvestným alebo ak  spadne cez
palubu a nebol zachránený, vykoná velite¾ námornej
lode bezodkladne záznam  v lodnom denníku a najne-
skôr do 24 hodín  spí�e zápis o nezvestnosti alebo
spadnutí osoby cez palubu.

(2) Zápis podpí�u okrem velite¾a námornej lode aj
dvaja èlenovia lodnej posádky ako  svedkovia s uvede-
ním dátumu vyhotovenia zápisu.

(3) K zápisu sa prilo�ia protokoly spísané s tými oso-
bami, ktoré mô�u poskytnú� akéko¾vek údaje, ktoré
majú priamy vz�ah k nezvestnosti alebo spadnutiu
osoby cez palubu.

(4) Zápis a protokoly sa vyhotovujú v �iestich vyho-
toveniach. Jedno vyhotovenie zostáva na námornej
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lodi, tri vyhotovenia odovzdá velite¾ námornej lode
zastupite¾skému úradu a dve vyhotovenia sa pripoja
k majetku nezvestného alebo osoby spadnutej cez pa-
lubu.

(5) Na zabezpeèenie majetku nezvestného alebo oso-
by spadnutej cez palubu vykoná velite¾ námornej lode

primerane opatrenia pod¾a § 10. Na údaje v zápise sa
primerane vz�ahujú ustanovenia § 9.

§ 13

Úèinnos�

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Jozef Macejko v. r.
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V Y H L Á � K A
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. mája 2001,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva po¾nohospodárstva a vý�ivy Slovenskej
socialistickej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

è. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpoèet zveri

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky pod¾a § 19 ods. 2 zákona è. 23/1962 Zb. o po¾ov-
níctve ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva po¾nohospodárstva a vý�ivy
Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva kul-
túry Slovenskej socialistickej republiky è. 171/1975
Zb., ktorou sa mení výpoèet zveri, sa mení a dopåòa
takto:

1. V § 1 písm. a) sa slová �je� � v�etky druhy rodu
Erinaceus� nahrádzajú slovami �bobor vodný (Castor
fiber), zubor hrivnatý (Bison bonasus), �akal zlatý
(Canis aureus), labu� hrubozobá (Cygnus olor)�.

2. V § 1 písm. b) sa slová �syse¾ obyèajný (Citellus
citellus), chrèek ro¾ný (Cricetus cricetus)� nahrádzajú
slovami �medvedík èistotný (Procyon lotor), krkavec
èierny (Corvus corax)�.

3. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:

�§ 1a

Do výpoètu zveri uvedeného v § 19 ods. 1 zákona
nepatrí jeleò sika (Cervus nippon), koza bezoárová
(Capra aegargus), kozoro�ec horský (Capra ibex), ve-
verica stromová (Sciurus vulgaris), orol (príslu�níci
rodu Hieraetus a Aquila), kr�iak rybár (Pandion
haliaetus), jastrab krahulec (Accipiter nisus), my�iare
(Cerchneis B.), kaòa moèiarna (Circus aeruginosus),
kaòa sivá (Circus cyaneus), kaòa popolavá (Circus
pygargus), výr skalný (Bubo bubo) a sovy (príslu�níci
èe¾ade Strigidae).�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Pavel Konco� v. r.
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