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V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 10. januára 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti  rekreačného plavidla
a odbornej spôsobilosti velite¾a rekreačného plavidla 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 56
ods. 9 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe
ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) technickej spôsobilosti rekreačného plavidla na vy-

danie medzinárodného osvedčenia rekreačného
plavidla,

b) požiadavkách na odbornú spôsobilos� velite¾a re-
kreačného plavidla na vydanie preukazu odbornej
spôsobilosti velite¾a rekreačného plavidla. 

§ 2

Odborná spôsobilos� velite¾a rekreačného plavidla

(1) Odborná spôsobilos� velite¾a rekreačného plavid-
la sa pod¾a oblasti plavby člení na tieto stupne:
a) stupeň A — velite¾ rekreačného plavidla oceánskej

plavby, 
b) stupeň B — velite¾ rekreačného plavidla morskej

plavby,
c) stupeň C — velite¾ rekreačného plavidla pobrežnej

plavby.

(2) Odborná spôsobilos� velite¾a rekreačného plavid-
la pod¾a oblasti plavby a spôsobu pohonu rekreačného
plavidla sa vyznačuje v preukaze odbornej spôsobilosti
velite¾a rekreačného plavidla.

§ 3

Rozsah oprávnenia velite¾a rekreačného plavidla
pod¾a oblasti plavby

(1) Držite¾ preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a
rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) je
oprávnený vies� rekreačné plavidlo na mori bez obme-
dzenia (oblas� plavby A).

(2) Držite¾ preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a
rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) je
oprávnený vies� rekreačné plavidlo na mori s obme-
dzením do vzdialenosti najviac 200 námorných mí¾ od
pobrežia (oblas� plavby B).

(3) Držite¾ preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a
rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) je

oprávnený vies� rekreačné plavidlo na mori s obme-
dzením do vzdialenosti najviac 12 námorných mí¾ od
pobrežia (oblas� plavby C) a je oprávnený vypláva� na
more, ak sila vetra nepresiahne 4o Beaufortovej stup-
nice.

§ 4

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
velite¾a rekreačného plavidla

(1) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti velite-
¾a rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A)
môže požiada� žiadate¾, ktorý
a) je držite¾om preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a

rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na

mori najmenej 5 000 námorných mí¾, z toho najme-
nej 3 500 námorných mí¾ vo funkcii velite¾a rekre-
ačného plavidla morskej plavby (stupeň B),

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku odbornej spô-
sobilosti (ïalej len „teoretická skúška“) na stupeň A
pred komisiou určenou alebo uznanou minister-
stvom,

d) je držite¾om všeobecného osvedčenia rádiotelefo-
nistu.

(2) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti velite-
¾a rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B)
môže požiada� žiadate¾, ktorý
a) je držite¾om preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a

rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na

mori najmenej 2 000 námorných mí¾, z toho najme-
nej 1 000 námorných mí¾ vo funkcii velite¾a rekre-
ačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň B
pred komisiou určenou alebo uznanou minister-
stvom,

d) je držite¾om obmedzeného osvedčenia rádiotelefo-
nistu.

(3) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti velite-
¾a rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C)
môže požiada� žiadate¾, ktorý
a) úspešne vykonal praktickú skúšku odbornej spô-

sobilosti (ïalej len „praktická skúška“) pod vedením
inštruktora povereného ministerstvom alebo ktorý
je držite¾om preukazu odbornej spôsobilosti na ve-
denie plavidla vnútrozemskej plavby určeného na
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rekreačné účely; praktická skúška sa vykoná-
va spravidla na mori,

b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na
mori najmenej 200 námorných mí¾ alebo 150 hodín
plavby, z toho najmenej jednu pätinu plavebnej
praxe v noci,

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň C
pred komisiou určenou alebo uznanou minister-
stvom.

(4) Plavebná prax sa preukazuje predložením jach-
társkej knižky, potvrdeným zoznamom členov posád-
ky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov
posádky potvrdenou velite¾om rekreačného plavidla
alebo potvrdeným preh¾adom plavebnej praxe. Ak po-
d¾a týchto údajov nemožno plavebnú prax preukáza�,
uchádzač predloží ïalšie doklady o plavbe v danej
oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavid-
le. Po predložení týchto dokladov možno uzna� plaveb-
nú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajú-
com pod štátnou vlajkou iného štátu. 

(5) O teoretickej skúške a praktickej skúške sa vy-
hotovuje protokol.

(6) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti velite-
¾a rekreačného plavidla môže žiadate¾ požiada� v leho-
te do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúš-
ky. Ak žiadate¾ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej
spôsobilosti velite¾a rekreačného plavidla nepožiada, po
jej uplynutí musí vykona� novú teoretickú skúšku.

(7) Zdravotná spôsobilos� na vedenie rekreačného
plavidla sa preukazuje predložením lekárskeho potvr-
denia nie staršieho ako tri mesiace.

(8) K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobi-
losti velite¾a rekreačného plavidla žiadate¾ prikladá
a) doklady pod¾a odsekov 1 až 5 a 7,
b) dve  farebné  fotografie  žiadate¾a  s  rozmermi

3 cm ×  3,5 cm.

(9) Vzor preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a re-
kreačného plavidla je uvedený v prílohe č. 1.

§ 5

Teoretická skúška

(1) Teoretická skúška organizovaná právnickou oso-
bou poverenou ministerstvom sa vykonáva pred skú-
šobnou komisiou určenou ministerstvom. Pred teore-
tickou skúškou na stupeň B a stupeň A musí uchádzač
preukáza� plavebnú prax v rozsahu vyžadovanom na
daný stupeň.

(2) Skúšobná komisia je zložená z predsedu a naj-
menej z piatich ïalších členov. 

(3) Členom skúšobnej komisie (ïalej len „skúšajúci“)
môže by� fyzická osoba, ktorá preukáže odbornú kva-
lifikáciu na daný predmet a preukáže odbornú spôso-
bilos� na vedenie rekreačného plavidla na stupeň B
alebo najmenej na stupeň C. Skúšajúci môže skúša�
spravidla len jeden predmet. Overovanie vedomostí
z predmetu zdravoveda môže vykonáva� lekár najme-
nej s pä�ročnou praxou.

 (4) Termín teoretickej skúšky určuje ministerstvo;

v jednom termíne sa na teoretickej skúške môže zú-
častni� najviac 15 osôb.

 (5) Skúšobné otázky teoretickej skúšky zodpoveda-
jú rozsahu vedomostí vyžadovaných pre danú oblas�
plavby.

 (6) Teoretickú skúšku tvorí písomná čas� a ústna
čas� a vykonáva sa zo všetkých predmetov týkajúcich
sa danej oblasti plavby. 

 (7) Písomná čas� skúšky z každého predmetu trvá
najviac 45 minút a vykonávajú ju všetci účastníci
skúšky súčasne. 

 (8) Písomnú čas� skúšky z predmetu vyhodnotí
skúšajúci pred začatím ústnej časti skúšky.

 (9) Po skončení teoretickej skúšky skúšajúci zapíše
výslednú známku z tohto predmetu do protokolu. Pri
hodnotení vedomostí z jednotlivých predmetov sa po-
užíva pä�stupňová klasifikácia.

(10) Pri výslednom hodnotení teoretickej skúšky sa
používa dvojstupňová klasifikácia
a) prospel alebo
b) neprospel. 

(11) Ak uchádzač neprospel z jedného predmetu ale-
bo z viacerých predmetov, výsledné hodnotenie teore-
tickej skúšky je „neprospel“.

(12) Skúšobná komisia oznamuje uchádzačovi vý-
sledok teoretickej skúšky po jej skončení.

(13) Uchádzač, ktorý neprospel z jedného predmetu,
môže vykona� opravnú skúšku z tohto predmetu, a to
najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa vykonania
teoretickej skúšky. Ak uchádzač neprospel na opravnej
skúške v prvom opravnom termíne, môže požiada�
o opravnú skúšku v druhom opravnom termíne, a to
najskôr po dvoch mesiacoch od prvého opravného ter-
mínu.

(14) Ak uchádzač nepožiada o vykonanie opravnej
skúšky do 12 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej
skúšky, opakuje teoretickú skúšku v celom rozsahu.

(15) Uchádzač, ktorý neprospel z dvoch alebo z via-
cerých predmetov, vykoná novú teoretickú skúšku,
a to najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa vykonania
teoretickej skúšky, na ktorej neprospel.

§ 6

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A

(1) Teoretická skúška sa vykonáva z týchto predme-
tov:
a) navigácia,
b) námorné právo,
c) meteorológia,
d) anglický jazyk.

(2) Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu
stupňa B rozšírené o
a) praktickú navigáciu

1. základy astronomickej navigácie,
2. slnečný čas, stredný čas, časové pásma,
3. meranie výšky nebeských telies sextantom,
4. aktualizácia zmeraných výšok nebeských telies,
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 5. astronomická pozičná línia,
 6. určenie zemepisnej šírky z kulminácie Slnka

a Severky,
 7. určenie polohy z nesúčasných astronomických

pozičných línií zo Slnka,
 8. určenie polohy z hviezd a planét; informatívne,
 9. identifikácia hviezd; praktické použitie,
10. výpočet dĺžky loxodrómy a ortodrómy,

b) námorné mapy
1. grafický spôsob kreslenia súradnicovej siete

v Merkatorovej projekcii,
2. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

c) navigačné zariadenia
1. sextant; opis a princíp použitia,
2. astronavigačná kalkulačka; princíp práce a po-

užitie,
3. radar; princíp práce a použitie,

d) nautické publikácie
1. astronomická ročenka (Nautical Almanac),
2. súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Ra-

dio Signals); praktické použitie,
3. tabu¾ky pre astronavigáciu, napr. HD 605, HD

486; princíp použitia,
4. celosvetový námorný núdzový a bezpečnostný

systém (GMDSS).

(3) Z námorného práva sa vyžadujú vedomosti v roz-
sahu stupňa B rozšírené o
a) vyšetrovanie námorných nehôd,
b) námorné súdy,
c) námorný protest,
d) spoločnú haváriu.

(4) Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu
stupňa B rozšírené o
a) tropické cyklóny

1. vznik a charakteristika tropických cyklónov,
2. pohyb tropických cyklónov,
3. počasie v oblasti tropických cyklónov,
4. príznaky blížiaceho sa tropického cyklónu,
5. charakteristické trasy pohybu tropických cykló-

nov,
6. tropické cyklóny v Atlantickom oceáne, Indic-

kom oceáne a v Tichom oceáne,
7. určenie smeru oka tropického cyklónu,
8. zásady plavby v oblastiach tropických cyklónov,
9. zásady plavby v oku tropického cyklónu,

b) monzúny
1. vznik a charakteristika monzúnov,
2. zásady plavby v monzúnových oblastiach,

c) základy oceánografie
1. morské prúdy,
2. vzájomný vplyv vetra a morských vĺn,
3. vznik a charakteristika morských vĺn,
4. morské vlny v plytkej vode,
5. extrémne vlny,
6. tsunami.

(5) Z anglického jazyka sa vyžadujú vedomosti v roz-
sahu stupňa B rozšírené o schopnos� v ňom komuni-
kova�.

§ 7

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B

(1) Teoretická skúška sa vykonáva z týchto predme-
tov:
a) navigácia,
b) plavebná náuka,
c) námorné právo,
d) meteorológia,
e) anglický jazyk.

(2) Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu
stupňa C rozšírené o
a) praktickú navigáciu

1. navigácia v prílivových vodách,
2. prílivové a odlivové javy; príčiny vzniku prílivov

a ich parametre,
3. práca s prílivovými tabu¾kami (Tide Tables

Vol. 1); výpočet výšky prílivu v danom čase, vý-
počet času pre požadovanú výšku prílivu,

4. prílivové prúdy, ich vznik, výpočet, značenie na
mape a praktické využitie,

5. navigácia v oblasti plytčín,
b) námorné mapy

1. elektronické mapy,
2. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

c) nautické publikácie a ich využitie
1. prílivové tabu¾ky (Tide Tables Vol. 1),
2. súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Ra-

dio Signals); informatívne,
3. katalóg máp a jeho využitie pri výbere máp.

(3) Z plavebnej náuky sa vyžadujú vedomosti v roz-
sahu stupňa C rozšírené o
a) plavbu v extrémnych poveternostných podmien-

kach
1. príprava rekreačného plavidla na búrku,
2. prevrátenie rekreačného plavidla, 
3. zaliatie zadnou vlnou,
4. plavba so zadným vetrom, ak ide o plachetnice,
5. driftovanie s plachtami, ak ide o plachetnice,
6. driftovanie bez plachiet, ak ide o plachetnice,
7. použitie morskej kotvy, ak ide o plachetnice,
8. plavba s vlečením brzdiacich lán za kormou, ak

ide o plachetnice,
b) poškodenie rekreačného plavidla pri plavbe v ex-

trémnych poveternostných podmienkach a mož-
nosti predchádzania týmto škodám: 
1. poškodenie trupu a jeho oprava,
2. poškodenie takeláže a jej oprava, ak ide o pla-

chetnice, 
3. použitie búrkového oplachtenia, ak ide o plachet-

nice,
4. zhotovenie núdzového oplachtenia, ak ide o pla-

chetnice,
c) bezpečnos� plavby v extrémnych poveternostných

podmienkach
1. zaliatie kokpitu,
2. možnos� zmytia osôb cez palubu,
3. používanie bezpečnostných pásov,
4. používanie iných bezpečnostných prostriedkov,

Strana 572 Zbierka zákonov č. 54/2002 Čiastka 25



5. vyh¾adávanie a záchrana osôb na mori,
d) plavbu rekreačných plavidiel s motorovým poho-

nom v extrémnych poveternostných podmienkach,
e) plavbu viactrupových rekreačných plavidiel pohá-

ňaných plachtami v extrémnych poveternostných
podmienkach.

(4) Z námorného práva sa vyžadujú vedomosti v roz-
sahu stupňa C rozšírené o
a) námornú nehodu; zodpovednos� a povinnosti veli-

te¾a rekreačného plavidla,
b) poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pre-

vádzkou rekreačného plavidla,
c) poistenie proti plavebným nebezpečenstvám,
d) námorné záložné právo,
e) zadržanie rekreačného plavidla,
f) registráciu rekreačného plavidla,
g) signalizáciu; používanie vlajok medzinárodného

vlajkového kódu a iných signalizačných prostried-
kov.

(5) Z meteorológie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu
stupňa C rozšírené o
a) monitorovacie systémy 

1. meteorologické merania a pozorovania,
2. merania meteorologickými radarmi,
3. meteorologické družicové merania,
4. meteorologické mapy,
5. meteorologické družicové a radarové zábery a ich

vyhodnocovanie,
6. aerologické merania,
7. merania slnečnej radiácie vrátane celkového sta-

vu atmosférického ozónu,
b) meteorologické objekty

1. dráhy barických útvarov v Európe,
2. rozloženie barických útvarov v lete a zime v Eu-

rópe,
3. teplý front,
4. studený front, 
5. fotometeóry,
6. hurikány, tajfúny, tornáda,
7. vodné smršte,

c) synoptickú meteorológiu a predpoveï počasia
1. analýza prízemnej mapy,
2. krátkodobé, strednodobé a dlhodobé predpovede

počasia,
3. vypracovanie predpovede počasia,
4. charakteristické vetry na Jadrane,
5. charakteristické vetry v Stredozemnom mori,
6. počasie na Jadrane; predpovede počasia pre Jad-

ran,
7. počasie v Egejskom mori a Jónskom mori,

d) stupnice a zápisy
1. staničný krúžok,
2. Beaufortova stupnica,
3. stupnica vidite¾nosti,
4. meteorologické prístroje a zariadenia,

e) stručný meteorologický slovník.

(6) Z anglického jazyka sa vyžadujú vedomosti v roz-
sahu stupňa C rozšírené o 
a) aktívnu znalos� základných jachtárskych termínov

a výrazov,
b) aktívnu znalos� štandardných námorných výrazov

(Standard Marine Navigational Vocabulary),

c) schopnos� prekladu textov plavebných príručiek
a publikácií. 

§ 8

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C

(1) Teoretická skúška sa vykonáva z týchto predme-
tov:
a) navigácia,
b) plavebná náuka,
c) námorné právo,
d) meteorológia,
e) zdravoveda,
f) anglický jazyk.

(2) Z navigácie sa vyžadujú tieto vedomosti:
a) praktická navigácia

 1. základné druhy navigácie,
 2. zemegu¾a, zemepisné súradnice, zápis zemepis-

nej polohy,
 3. zemský magnetizmus, deklinácia a jej výpočet,
 4. lodný magnetizmus, deviácia a jej určovanie,
 5. deviačná tabu¾ka a deviačná krivka,
 6. základné jednotky používané v navigácii na me-

ranie vzdialeností, uhlov, rýchlosti, času, hĺbok
a výšok,

 7. horizont a obzor,
 8. plavba po loxodróme a ortodróme; základné roz-

diely,
 9. druhy navigačných znakov,
10. charakteristika svetiel navigačných znakov,
11. medzinárodný systém značenia plavebnej dráhy

(IALA),
12. druhy kurzov a námerov a ich výpočet,
13. druhy pozičných línií (z námeru, vzdialenosti,

hĺbky, horizontálneho uhla, z nebeského telesa),
14. určovanie polohy pomocou pozičných línií,
15. výpočet teoretickej polohy,
16. určenie polohy z dvoch a z viacerých súčasných

námerov, z dvoch presunutých (nesúčasných)
námerov, z námeru a hĺbky, z horizontálnych
uhlov,

17. pôsobenie vetra a prúdu na loï (drift, zános),
18. plánovanie plavby, príprava máp, publikácií, 
19. lodný denník a jeho vedenie,

b) námorné mapy 
1. základné kartografické projekcie používané v na-

vigácii,
2. Merkatorova projekcia; informatívne,
3. gnómonická projekcia; informatívne,
4. druhy námorných máp (napr. generálne mapy,

pobrežné mapy a plány prístavov),
5. znaky a skratky používané na mapách,
6. meranie uhlov, vzdialeností, hĺbok, výšok a prú-

dov na mapách,
7. nanášanie kurzov, námerov a polôh z pozičných

línií na mape,
8. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

c) základné druhy navigačných zariadení
1. magnetický kompas; princíp práce, hlavné časti,
2. zameriavací kompas,
3. lodné rýchlomery; druhy, princíp práce, použitie,
4. ultrazvukové hĺbkomery (echosondy, echoloty);

Čiastka 25 Zbierka zákonov č. 54/2002 Strana 573



princíp práce, použitie, inštalácia na lodi, ručná
sonda (olovnica),

5. družicový navigačný systém (GPS); princíp práce,
použitie,

d) nautické publikácie a ich použitie
1. súpis svetiel (List of Lights),
2. plavebné príručky (Pilot Books),
3. navigačné tabu¾ky; informatívne,
4. astronomická ročenka (Nautical Almanac).

(3) Z plavebnej náuky sa vyžadujú tieto vedomosti:
a) základné pojmy

1. princíp plavby a jej režimy (výtlačný, polosklz,
sklz),

2. hlavné parametre plavidla,
3. stabilita plavidla (priečna, pozdĺžna, smerová,

tvarová),
4. vplyv laterálu na manévrovanie,
5. základné názvoslovie častí plavidla, pohonnej

jednotky,
6. základné názvoslovie takeláže, ak ide o plachet-

nice,
b) konštrukcia plavidla

 1. materiály používané na stavbu plavidiel,
 2. tvar trupu a jeho vplyv na manévrovacie schop-

nosti,
 3. funkcia kormidla, druhy kormidiel,
 4. nadstavba, kokpit, predný a zadný kôš, palubné

zábradlie,
 5. vnútorné vybavenie,
 6. zabudovaný motor a jeho inštalácia (všeobecne),
 7. prívesný motor (všeobecne),
 8. palivové systémy, 
 9. sladkovodné systémy,
10. stokové systémy,
11. variče a ich bezpečná inštalácia,
12. ventilácia motorových a iných uzavretých prie-

storov,
13. elektrická inštalácia a akumulátorové batérie,

c) lodné motory
1. zážihový motor; princíp činnosti, hlavné časti,

výhody a nevýhody,
2. vznetový motor; princíp činnosti, hlavné časti,

výhody a nevýhody,
3. chladiaci systém,
4. výfukový systém,
5. elektrické vybavenie lodného motora,
6. údržba motora; výmena oleja, prezimovanie mo-

tora,
7. núdzový vypínač motora,
8. zabránenie znečis�ovaniu mora ropnými látkami,

d) rekreačné plavidlo poháňané plachtami 
 1. funkcia a princíp práce plachty,
 2. sily pôsobiace na plachtu,
 3. základné druhy plachiet (rahnové, šikmé),
 4. druhy oplachtenia (napr. šalupa, kuter, keč, jola,

škuner),
 5. časti plachty,
 6. takeláž (pevné a pohyblivé lanovie),
 7. vy�ahovanie a spúš�anie plachiet,
 8. trimovanie plachiet,

 9. spôsoby zmenšovania plochy plachiet,
10. búrkové a havarijné oplachtenie,

e) rekreačné plavidlo poháňané motorom
1. princíp práce a pôsobenie lodnej vrtule,
2. vplyv zmyslu otáčania lodnej vrtule na manévro-

vacie schopnosti,
3. pôsobenie lodnej vrtule pri plavbe dozadu,

f) manévrovanie
 1. zásady vyväzovania plavidla; funkcia a druhy

lán,
 2. priplávanie k nábrežiu; postup, nákres,
 3. odplávanie od nábrežia; postup, nákres,
 4. priplávanie k bóji; postup, nákres,
 5. odplávanie od bóje; postup, nákres,
 6. kotvenie,
 7. výber bezpečného kotviska,
 8. druhy kotiev,
 9. kotvové vrátky, laná a re�aze,
10. použitie morskej kotvy,

g) bezpečnos� plavby
 1. individuálne záchranné prostriedky (záchranné

vesty a kruhy),
 2. kolektívne záchranné prostriedky (záchranné

ostrovčeky, záchranné člny),
 3. použitie pyrotechnických prostriedkov,
 4. použitie záchranných prostriedkov,
 5. použitie protipožiarnych prostriedkov,
 6. príčiny vzniku požiaru na plavidle,
 7. nácvik mimoriadnej situácie „Požiar na palube“;

rozdelenie a postup činností,
 8. nácvik mimoriadnej situácie „Človek cez palu-

bu“; rozdelenie a postup činností, 
 9. nasadnutie rekreačného plavidla na plytčinu;

postup činností pri jeho s�ahovaní z plytčiny,
10. lekáž rekreačného plavidla; postup činností,
11. vlečenie rekreačného plavidla,
12. príprava rekreačného plavidla na búrku, zabez-

pečenie vnútorného vybavenia,
13. vysielanie núdzových signálov,

h) práca s lanami
1. druhy lán,
2. materiály používané na výrobu lán,
3. kladky a kladkostroje,
4. lanové navijaky,
5. základné druhy uzlov,
6. uväzovanie lán na bitvy a úväzníky,
7. navíjanie a ukladanie lán.

(4) Z námorného práva sa vyžadujú tieto vedomosti:
a) základy námorného práva

1. rozdelenie vôd morí, 
2. právo na vlajku,
3. základné medzinárodné zmluvy súvisiace s prá-

vom na vlajku,
4. šíre more,
5. pobrežné vody,
6. vnútorné a národné vody,
7. medzinárodné prielivy a kanály,
8. bezpečnos� plavby na mori,
9. základné medzinárodné dohovory1) (SOLAS,

MARPOL, COLREG),

1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky
do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
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10. záchrana na mori; právne dôsledky požiadania
o záchranu,

11. poskytnutie pomoci,
12. vlečenie na mori,
13. základné povinnosti velite¾a rekreačného plavidla,
14. dokumenty rekreačného plavidla a jeho posádky,
15. používanie štátnej vlajky a iných vlajok,

b) Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabráne-
nie zrážkam na mori (COLREG)
1. časti A až E,
2. prílohy II a IV,

c) znalos� právnych predpisov Slovenskej republiky,
ktoré sa týkajú rekreačných plavidiel.

(5) Z meteorológie sa vyžadujú tieto vedomosti:
a) základné pojmy

1. zloženie atmosféry,
2. bilancia žiarenia,
3. vyžarovanie zemského povrchu a atmosféry,

b) meteorologické prvky a javy
1. teplota a tlak vzduchu,
2. oblačnos� a druhy oblakov,
3. druhy hydrometeorov,
4. prúdenie vzduchu,
5. základné jednotky používané v meteorológii,

c) typy prístrojov
1. tlakomer (aneroid, nastavenie na úroveň hladiny

mora),
2. teplomer,
3. vlhkomer,

d) počasie
1. rozdiely medzi počasím na pevnine a na mori,
2. systémy cirkulácie vzduchových hmôt,
3. kondenzácia vodnej pary,
4. atmosférické zrážky,
5. búrky,
6. hmla a doh¾adnos�,
7. lokálne počasie,

e) barické útvary
1. vzduchové hmoty,
2. teplý a studený front,
3. tlaková výš a tlaková níž,
4. podružné barické útvary (napr. brázda nízkeho

tlaku, výbežok vysokého tlaku),
5. barické útvary a vietor,
6. Beaufortova stupnica sily vetra,

f) vyhodnocovanie synoptických informácií
1. synoptická mapa,
2. základné značky na synoptických mapách,
3. informácie zo synoptickej mapy,
4. predpovede počasia, 
5. technické prostriedky na získavanie predpovedí

počasia (napr. rádiové predpovede, systémy Nav-
tex).

(6) Zo zdravovedy sa vyžadujú tieto vedomosti:
a) zásady prvej pomoci

1. zástava srdcovej činnosti; príčiny, spôsoby ne-
priamej masáže srdca,

2. zástava dýchania; príčiny, spôsoby umelého dý-
chania,

3. tepnové a žilové krvácanie,
4. vnútorné krvácanie; možné príčiny,
5. šokové stavy; najčastejšie príčiny, 

 6. podchladenie; možnosti prežitia v závislosti od
časového faktora,

 7. ošetrovanie rán; druhy zdravotníckeho materiálu,
 8. zlomeniny; druhy zlomenín, 
 9. úrazy chrbtice; 
10. popáleniny; klasifikácia popálenín,
11. úrazy kĺbov; prvá pomoc a ïalšie ošetrovanie,
12. otras mozgu; príznaky, prvá pomoc a ïalšie ošet-

rovanie,
13. prvá pomoc poskytnutá topiacemu,
14. úrazy elektrickým prúdom,
15. otravy; možné zdroje otráv,

b) najčastejšie druhy ochorení
1. srdcový infarkt; príčiny, príznaky, základná sta-

rostlivos�, nutnos� lekárskeho vyšetrenia,
2. stavy bezvedomia; príčiny, príznaky, prvá pomoc

a ïalšia starostlivos�,
3. akútne brušné príhody; príčiny, príznaky, prvá

pomoc a ïalšia starostlivos�,
4. ¾advinová a žlčníková kolika; príčiny, príznaky,

prvá pomoc,
5. ochorenia dýchacích ciest; zápal p¾úc, angí-

na — príznaky, možnosti liečenia,
6. alergie; príčiny, prevencia, možnosti liečenia,
7. morská choroba; príčiny, prevencia,
8. úpal; príčiny, príznaky, prvá pomoc, ïalšia sta-

rostlivos�, prevencia,
c) zásady hygieny

1. osobná hygiena,
2. potraviny a ich uloženie na rekreačnom plavidle,
3. pitná voda a jej uskladnenie na rekreačnom pla-

vidle,
4. zásady správnej výživy,
5. psychohygiena; zásady prevencie vzniku kon-

fliktných situácií medzi členmi posádky,
d) základné vybavenie príručnej lekárničky; druhy lie-

kov pod¾a štandardu vyžadovaného v medzinárod-
nom signálovom kóde.

(7) Z anglického jazyka sa vyžaduje 
a) znalos� základných jachtárskych termínov a výra-

zov používaných napr. v navigácii, pri stavbe lodí,
v meteorológii, v styku s prístavnými orgánmi,

b) znalos� štandardných námorných výrazov (Stan-
dard Marine Navigational Vocabulary); znalos� zá-
kladných slovných spojení v komunikácii medzi
plavidlami navzájom a medzi plavidlami a pobre-
žím,

c) schopnos� prekladu textov plavebných príručiek
a publikácií.

§ 9

Praktická skúška

(1) Praktická skúška sa vykonáva na rekreačnom
plavidle pred komisiou určenou ministerstvom, ktorá
je zložená z inštruktorov na praktickú skúšku.

(2) Inštruktor na praktickú skúšku je fyzická osoba
poverená výkonom tejto funkcie najviac na pä� rokov,
ktorá
a) je držite¾om odbornej spôsobilosti velite¾a rekre-

ačného plavidla na stupeň A alebo najmenej na
stupeň B,
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b) preukáže plavebnú prax najmenej 3 000 námor-
ných mí¾ v oblasti plavby A po získaní preukazu
odbornej spôsobilosti velite¾a rekreačného plavidla
oceánskej plavby na stupeň A, alebo najmenej
5 000 námorných mí¾ v oblasti plavby C a v oblasti
plavby B po získaní preukazu odbornej spôsobilosti
velite¾a rekreačného plavidla na stupeň B,

c) preukáže schopnos� výkonu funkcie inštruktora na
praktickú skúšku.

(3) Poverenie inštruktora na praktickú skúšku sa
vydáva pod¾a spôsobu pohonu rekreačného plavidla.

(4) Pri praktickej skúške sa preukazujú tieto zruč-
nosti:
a) plánovanie plavby,
b) príprava rekreačného plavidla na plavbu,
c) kormidlovanie a plavba určeným kurzom,
d) manévrovanie, ak ide o plachetnicu, s použitím

plachiet aj motora,
e) práce na palube vrátane prác s lanami,
f) používanie záchranných prostriedkov,
g) riešenie mimoriadnych situácií, ako sú napr. „Člo-

vek cez palubu“, „Požiar na palube“. 

§ 10

Kvalifikačný kurz

(1) Uchádzač o vydanie preukazu odbornej spôsobi-
losti velite¾a rekreačného plavidla na stupeň C musí
pred teoretickou skúškou a praktickou skúškou ab-
solvova� kvalifikačný kurz. 

(2) Vykonávaním kvalifikačného kurzu možno pove-
ri� právnickú osobu, ktorá
a) požiada o poverenie na vykonávanie kvalifikačného

kurzu,
b) preukáže, že predmetom jej činnosti je vykonávanie

činností súvisiacich so získaním odbornej spôsobi-
losti na vedenie rekreačného plavidla,

c) predloží učebnú osnovu kvalifikačného kurzu,
d) predloží zoznam školite¾ov s uvedením ich odbornej

kvalifikácie a stupňa odbornej spôsobilosti na ve-
denie rekreačných plavidiel,

e) predloží návrh odbornej literatúry na prípravu
uchádzačov.

(3) Kvalifikačný kurz sa vykonáva v rozsahu najme-
nej 36 hodín.

(4) Školite¾om môže by� fyzická osoba, ktorá preuká-
že odbornú kvalifikáciu z predmetu a odbornú spôso-
bilos� velite¾a rekreačného plavidla najmenej na stu-
peň C; školite¾om z predmetu zdravoveda môže by�
lekár s praxou najmenej pä� rokov.

§ 11

Schva¾ovanie technickej spôsobilosti
rekreačného plavidla

(1) Schva¾ovaním technickej spôsobilosti rekreačné-
ho plavidla (ïalej len „technická spôsobilos�“) možno

poveri� inú právnickú osobu ako klasifikačnú spoloč-
nos�, ak
a) požiada o poverenie na schva¾ovanie technickej

spôsobilosti,
b) preukáže, že predmetom jej činnosti je vykonávanie

činností súvisiacich s overovaním technickej spô-
sobilosti,

c) predloží predpisy na posudzovanie technickej spô-
sobilosti; takými predpismi sa spravidla rozumejú
klasifikačné predpisy uznanej klasifikačnej spoloč-
nosti určené pre rekreačné plavidlá,

d) predloží poverenie alebo súhlas klasifikačnej spo-
ločnosti na posudzovanie technickej spôsobilosti
pod¾a pravidiel tejto klasifikačnej spoločnosti,

e) predloží zoznam fyzických osôb poverených schva-
¾ovaním technickej spôsobilosti s uvedením ich od-
bornej kvalifikácie.

(2) Technická spôsobilos� rekreačného plavidla sa
overuje
a) pred vydaním medzinárodného osvedčenia rekre-

ačného plavidla,
b) počas stavby rekreačného plavidla, ak ide o indivi-

duálnu stavbu,
c) ak sa vykonala prestavba rekreačného plavidla ale-

bo jeho úprava takým spôsobom, že nezodpovedá
pôvodným podmienkam vydania medzinárodného
osvedčenia rekreačného plavidla,

d) ak dôjde k námornej nehode rekreačného plavidla,
ktorá ovplyvnila jeho spôsobilos� na plavbu.

§ 12

Oblasti plavby rekreačného plavidla

(1) Pre rekreačné plavidlo z h¾adiska jeho technickej
spôsobilosti sú ustanovené tieto oblasti plavby:
a) oblas� plavby I — plavba bez obmedzenia,
b) oblas� plavby II — plavba s obmedzením do vzdiale-

nosti najviac 200 námorných mí¾ od pobrežia,
c) oblas� plavby III — plavba s obmedzením do vzdia-

lenosti najviac 20 námorných mí¾ od pobrežia,
d) oblas� plavby IV — plavba s obmedzením do vzdia-

lenosti najviac troch námorných mí¾ od pobrežia.

(2) Oblas� plavby rekreačného plavidla sa vyznačuje
do medzinárodného osvedčenia rekreačného plavidla.

§ 13

Vydanie medzinárodného osvedčenia
rekreačného plavidla

(1) K žiadosti o vydanie medzinárodného osvedčenia
rekreačného plavidla žiadate¾ prikladá
a) protokol o technickej spôsobilosti rekreačného pla-

vidla (ïalej len „protokol o technickej spôsobilosti“),
ktorý sa vydáva na základe kontroly technického
stavu rekreačného plavidla vrátane kontroly jeho
základného vybavenia; pre oblas� plavby IV možno
protokol o technickej spôsobilosti nahradi� osved-
čením rekreačného plavidla na vnútrozemskú plav-
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bu vydaným orgánom štátnej správy pod¾a osobit-
ného predpisu,2)

b) doklad o spôsobe nadobudnutia rekreačného pla-
vidla, napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu,
zmluvu o kúpe prenajatej veci, faktúru alebo iný
daňový doklad, 

c) osvedčenie výrobcu rekreačného plavidla o povole-
nej oblasti plavby; nevyžaduje sa pri individuálnej
stavbe,

d) doklad o evidovaní rekreačného plavidla vydaný
orgánom štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu
pod¾a osobitného predpisu,2) ak rekreačné plavidlo
bolo takto evidované, 

e) doklad o tom, že rekreačné plavidlo nie je zapísané
v registri rekreačných plavidiel v Slovenskej republi-
ke alebo v registri rekreačných plavidiel iného štátu,

f) doklad o úhrade colného dlhu,3) ak bolo rekreačné
plavidlo dovezené do Slovenskej republiky; nevyža-
duje sa, ak bolo rekreačné plavidlo evidované orgá-
nom štátnej správy pod¾a písmena d).

(2) Číslo medzinárodného osvedčenia rekreačného
plavidla sa skladá z písmen a čísel v tvare

„SK — X — XXXXX“, kde
a) písmená „SK“ znamenajú registráciu rekreačného

plavidla v Slovenskej republike,
b) číslo „X“ znamená kategóriu rekreačného plavidla 

1. číslo 0 znamená rekreačné plavidlo poháňané
závesným motorom s výkonom 4 kW a väčším,

2. číslo 1 znamená rekreačné plavidlo poháňané za-
budovaným motorom s výkonom 4 kW a väčším,

3. číslo 2 znamená rekreačné plavidlo poháňané
plachtami so základnou plochou oplachtenia
12 m2 a väčšou bez motora alebo s pomocným
závesným motorom,

4. číslo 3 znamená rekreačné plavidlo poháňané
plachtami so základnou plochou oplachtenia
12 m2 a väčšou s pomocným zabudovaným mo-
torom,

5. číslo 7 znamená rekreačné plavidlo, ktorého me-
dzinárodné osvedčenie neplatí na území Sloven-
skej republiky a pri vstupe na územie Slovenskej
republiky sa musí jeho dovoz prejedna� pod¾a
colných predpisov,

c) číslo „XXXXX“ znamená registračné číslo rekre-
ačného plavidla v námornom registri.

(3) Vzor medzinárodného osvedčenia rekreačného
plavidla je uvedený v prílohe č. 2.

§ 14

Vybavenie rekreačného plavidla

(1) Rekreačné plavidlo musí ma� štandardné vyba-
venie navigačnými svetlami a signálnymi prostriedka-
mi pod¾a medzinárodných dohovorov,1) ako aj základ-
né vybavenie ustanovené pre danú oblas� plavby; na
rekreačnom plavidle môže by� okrem základného vy-
bavenia aj odporúčané vybavenie.

(2) Rekreačné plavidlo musí ma� pre oblas� plavby I
základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblas�
plavby II rozšírené o toto navigačné vybavenie:
a) astronomická ročenka,
b) tabu¾ky na výpočet astronomických pozičných línií,
c) sextant,
d) stopky.

(3) Rekreačné plavidlo musí ma� pre oblas� plavby II
základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblas�
plavby III rozšírené o
a) navigačné vybavenie

1. rýchlomer (elektronický alebo mechanický),
2. navigačné tabu¾ky,
3. barometer,
4. vonkajší teplomer,
5. chronometer,

b) záchranné, signálne a signalizačné vybavenie
1. rádiostanica,
2. malá sada vlajok medzinárodného signálového

kódu; vlajky písmen C, D, F, H, M, N, O, Q, V, W,
3. signalizačné zrkadielko,
4. záchranné koleso alebo záchranná podkova; naj-

menej dva kusy štandardného typu s plávajúcim
lankom, z toho jedno vybavené svetelnou bójou.

(4) Rekreačné plavidlo musí ma� pre oblas� plav-
by III toto základné vybavenie:
a) navigačné vybavenie

1. zameriavací kompas,
2. mapy a plavebné príručky (zoznam svetiel

a hmlových signálov, súpis rádiových signálov,
tabu¾ky prílivov) pod¾a plavebnej oblasti rekre-
ačného plavidla,

3. dva navigačné trojuholníky,
4. kružidlo,
5. ïalekoh¾ad 7 ×  50,
6. ručná sonda,
7. tabu¾ka deviácie,
8. rádioprijímač na príjem meteorologických správ

a informácií o bezpečnosti plavby,
b) odporúčané navigačné vybavenie

1. rádiotelefón VHF,
2. rádiový zameriavač s rozsahom 150 — 400 kHz,
3. elektronický navigačný systém (napr. GPS, Lo-

ran),
4. hĺbkomer (echosonda),
5. radar,
6. anemometer,

c) záchranné, signálne a signalizačné vybavenie
1. radarový odrážač,
2. záchranný ostrovček s plným vybavením; ak to

konštrukcia rekreačného plavidla neumožňuje,
záchranný ostrovček pre oblas� plavby III možno
nahradi� pevným člnom alebo nafukovacím čl-
nom štandardného typu,

3. záchranné vesty; na rekreačnom plavidle sa vy-
žaduje počet záchranných viest pod¾a počtu po-
volených osôb na rekreačnom plavidle zvýšený
o jednu náhradnú vestu,

2) § 24 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
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 4. záchranný krúžok s lankom primeranej dĺžky,
 5. plávajúca kotva zodpovedajúca ve¾kosti a typu

rekreačného plavidla, ak ide o plachetnice,
 6. vodotesná signalizačná baterka s náhradnými

batériami a žiarovkou,
 7. tri červené padáčikové svetlice,
 8. tri ručné červené fakle,
 9. oranžová dymovnica,
10. píš�alka,
11. lekárnička s vybavením na úrovni štandardnej

autolekárničky s obsahom zodpovedajúcim poč-
tu osôb prítomných na rekreačnom plavidle
a predpokladanej dĺžke plavby; rekreačné plavid-
lo môže ma� ïalšie dodatočné vybavenie lekár-
ničky pod¾a odporúčania lekára,

12. dva bezpečnostné pásy, ak ide o plachetnice,
d) palubné vybavenie

1. hlavná kotva schváleného typu zodpovedajúca
ve¾kosti a typu rekreačného plavidla,

2. náhradná kotva,
3. tri vyväzovacie laná s dĺžkou najmenej 15 m,
4. najmenej štyri odrazníky,
5. vrhacie lanko primeranej dĺžky,
6. prívesný motor alebo dve pádla,
7. vylievačka,
8. vlečné lano primeranej dĺžky,

e) havarijné a protipožiarne vybavenie
 1. jeden hasiaci prístroj pre rekreačné plavidlo so

zabudovaným motorom s výkonom do 50 kW; ak
ide o plachetnice, vyžaduje sa hasiaci prístroj
s práškovou alebo snehovou náplňou s kapaci-
tou najmenej 2 kg hasiacej látky alebo penový
hasiaci prístroj s obsahom najmenej 7 l,

 2. dva hasiace prístroje pre rekreačné plavidlo so
zabudovaným motorom s výkonom od 50 kW do
100 kW; nevyžaduje sa, ak je rekreačné plavidlo
vybavené automatickým hasiacim zariadením,

 3. dva hasiace prístroje pre rekreačné plavidlo so
zabudovaným motorom s výkonom nad 100 kW
a ïalší hasiaci prístroj na každých začatých
100 kW; nevyžaduje sa, ak je rekreačné plavidlo
vybavené automatickým hasiacim zariadením,

 4. jeden dodatočný hasiaci prístroj, ak ide o rekre-
ačné plavidlo s kajutou s celkovou dĺžkou do
12 m,

 5. dva dodatočné hasiace prístroje, ak ide o rekre-
ačné plavidlo s kajutou s celkovou dĺžkou viac
ako 12 m, 

 6. vedro s objemom 10 l s lankom, 
 7. sada náhradných dielcov na takeláž, ak ide o pla-

chetnice,
 8. sada náhradných dielcov na motor,
 9. sada náradia na havarijné opravy,
10. havarijné čerpadlo; v oblasti plavby III možno

nahradi� ručnou pumpou,

11. náhradné žiarovky do navigačných svetiel,
f) odporúčané havarijné a protipožiarne vybavenie

1. hasiaca nehor¾avá prikrývka,
2. sada náhradných dielcov pre havarijné čerpadlo.

(5) Na rekreačnom plavidle sa pre oblas� plavby IV
vyžaduje toto základné vybavenie:
a) štátna vlajka Slovenskej republiky, 
b) kormidlový kompas; ak to konštrukcia rekreačného

plavidla umožňuje,
c) dve vyväzovacie laná s dĺžkou najmenej 15 m,
d) bidlo s háčikom,
e) záchranný kruh alebo záchranná podkova,
f) vedro s lankom,
g) vylievačka,
h) dve veslá alebo pádla,
i) vodotesná signalizačná baterka,
j) hasiaci prístroj; ak to konštrukcia rekreačného pla-

vidla umožňuje,
k) ručná pumpa,
l) záchranné vesty; na rekreačnom plavidle sa vyža-

duje počet záchranných viest pod¾a počtu povole-
ných osôb na ňom. 

§ 15

Výmena preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a
rekreačného plavidla

(1) Preukaz odbornej spôsobilosti velite¾a rekreačné-
ho plavidla vydaného ministerstvom sa vymieňa na
základe písomnej žiadosti, ku ktorej žiadate¾ prikladá
a) pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti velite¾a re-

kreačného plavidla,
b) dve    farebné    fotografie    žiadate¾a   s rozmermi

3 cm ×  3,5 cm.

(2) Výmenou preukazu odbornej spôsobilosti velite-
¾a rekreačného plavidla iného ako vydaného minister-
stvom sa rozumie vydanie preukazu odbornej spôso-
bilosti velite¾a rekreačného plavidla pod¾a § 4.

(3) Výmena preukazu odbornej spôsobilosti velite¾a
rekreačného plavidla iného ako vydaného minister-
stvom sa vykonáva po preskúšaní žiadate¾a na základe
písomnej žiadosti, ku ktorej žiadate¾ prikladá
a) protokol o preskúšaní nahrádzajúci protokol pod¾a

§ 4 ods. 5,
b) pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti velite¾a re-

kreačného plavidla,
c) dve    farebné    fotografie    žiadate¾a   s rozmermi

3 cm ×  3,5 cm.

(4) Preskúšanie žiadate¾a vykoná komisia urče-
ná ministerstvom.
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§ 16

Výmena medzinárodného osvedčenia
rekreačného plavidla

Medzinárodné osvedčenie rekreačného plavidla sa
vymieňa na základe písomnej žiadosti, ku ktorej žia-
date¾ prikladá
a) pôvodné medzinárodné osvedčenie rekreačného

plavidla,

b) platný protokol o technickej spôsobilosti rekre-
ačného plavidla.

§ 17

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. februára
2002.

Jozef Macejko v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 54/2002 Z. z.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
VELITE¼A NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF COMPETENCE
FOR SKIPPER OF MARINE PLEASURE CRAFT

                              
                                     

                                         ............................................................................
                                      Meno/Name
                            
                                     ............................................................................
         Foto                     Dátum a miesto narodenia/Date and place of birth

                                     Maritime Office of the Slovak Republic
                                     Vydávajúci úrad/Issuing authority

                                     Číslo preukazu:
                                         Certificate No.:

                                         ............................................................................
                                     Dátum vydania            Podpis vydávajúceho
                                     Date of issue          Signature of authorized official

Držite¾ tohto preukazu je oprávnený vies� námorné rekreačné plavidlo s dĺžkou do
24 metrov v nasledujúcej oblasti:

The holder of this certificate is authorized to command a marine pleasure craft
with the lenght up to 24 meters in following  zone:

MOTOROVÉ  PLAVIDLO  V  OBLASTI                      PLACHETNICA  V   OBLASTI
MOTOR  PLEASURE CRAFT IN  ZONE                        SAILING  PLEASURE CRAFT  IN  ZONE

      

Oblasti/Zones:

A — Oceánska plavba — more bez obmedzenia
      Oceanic navigation — unlimited sea waters

B — Morská plavba — more s obmedzením do 200 námorných mí¾ od pobrežia
       Sea navigation — limited sea waters up to 200 nautical miles from the coast 

C — Pobrežná plavba — more s obmedzením do 12 námorných mí¾ od pobrežia
      Coastal navigation — limited sea waters up to 12 nautical miles from the coast
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 54/2002 Z. z.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC

MEDZINÁRODNÉ OSVEDČENIE NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF MARINE PLEASURE CRAFT

Vlastník/Prevádzkovate¾ ........................................................................................
Owner/Operator
Adresa ...................................................................................................................
Address
Vydávajúci orgán                  Maritime Office of the Slovak Republic
Issuing authority
Dátum platnosti  .........................................
Valid until
Číslo osvedčenia            SK — X — XXXXX
Certificate No.
Dátum vydania  .............................. Podpis vydávajúceho  ....................................
Date of issue                                       Signature of authorized official

Poznámky:
Remarks:

Meno plavidla ............................................. Výr. číslo ...........................................
Pleasure craft name                                        Builder No.
Registračné číslo ........................................ Štátna vlajka .....................................
Registration No.                                              Flag
Registračný prístav .................................... Povolený počet osôb na palube ...........
Port of registry                                                Number of persons recommended

Oblas� plavby/Area of sailing:     up to 3 nautical miles from the coast
                                                    up to 20  nautical miles from the coast
                                                    up to 200 nautical miles from the coast
                                                    the high seas, without any limitations

Typ plavidla  .................................................................  Rok stavby  ....................
Pleasure craft type                                                              Year of built

Dĺžka  ...............................  Šírka  ................................  Ponor  ............................
Length                                   Beam                                      Draught
Výtlak  .....................................................   Základné  oplachtenie ........................
Displacement                                                  Basic sail area
Značka motora  ........................................   Výr. číslo  ..........................................
Engine type                                                    Engine No.
Rok výroby  .............................................   Výkon  ...............................................
Year of manufacture                                       Power
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55

V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 17. januára 2002,

ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riadite¾stiev Hasičského a záchranného
zboru, okresných riadite¾stiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 5
ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a zá-
chrannom zbore ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje sídla a územné obvody kraj-
ských riadite¾stiev Hasičského a záchranného zboru
(ïalej len „krajské riadite¾stvo zboru“), okresných ria-
dite¾stiev Hasičského a záchranného zboru (ïalej len
„okresné riadite¾stvo zboru“) a sídla hasičských staníc.

§ 2

Sídla a územná pôsobnos�
krajských riadite¾stiev zboru

(1) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave (ïalej len „Bra-
tislava“) je mesto Bratislava s územnou pôsobnos�ou
pre okresy1) Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,
Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec.

(2) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Trnave je
mesto Trnava s územnou pôsobnos�ou pre okresy1)
Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Pieš�a-
ny, Senica a Skalica.

(3) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Trenčíne je
mesto Trenčín s územnou pôsobnos�ou pre okresy1)
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové
Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica,
Prievidza a Púchov.

(4) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Nitre je
mesto Nitra s územnou pôsobnos�ou pre okresy1) Nit-
ra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Ša¾a, Topo¾čany
a Zlaté Moravce.

(5) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Žiline je
mesto Žilina s územnou pôsobnos�ou pre okresy1) Ži-
lina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto,
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok,
Turčianske Teplice a Tvrdošín.

(6) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Banskej
Bystrici je mesto Banská Bystrica s územnou pôsob-
nos�ou pre okresy1) Banská Bystrica, Banská Štiavni-
ca, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca,

Rimavská Sobota, Ve¾ký Krtíš, Zvolen, Žarnovica
a Žiar nad Hronom.

(7) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Prešove je
mesto Prešov s územnou pôsobnos�ou pre okresy1)
Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Me-
dzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará ¼ubovňa,
Stropkov, Svidník a Vranov nad Top¾ou.

(8) Sídlom krajského riadite¾stva zboru v Košiciach
je mesto Košice s územnou pôsobnos�ou pre okresy1)
Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie,
Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská No-
vá Ves a Trebišov.

Sídla a územná pôsobnos� okresných
riadite ¾st iev zboru

§ 3

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Bratislave
je mesto Bratislava s územnou pôsobnos�ou pre ok-
resy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratisla-
va IV a Bratislava V.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Malac-
kách je mesto Malacky s územnou pôsobnos�ou pre
okres Malacky.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Pezinku je
mesto Pezinok s územnou pôsobnos�ou pre okresy
Pezinok a Senec.

§ 4

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Trnave je
mesto Trnava s územnou pôsobnos�ou pre okres Tr-
nava.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Dunajskej
Strede je mesto Dunajská Streda s územnou pôsob-
nos�ou pre okres Dunajská Streda.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Galante je
mesto Galanta s územnou pôsobnos�ou pre okres Ga-
lanta.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Pieš�a-
noch je mesto Pieš�any s územnou pôsobnos�ou pre
okresy Pieš�any a Hlohovec.

(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Senici je

1) § 9 ods. 1 až 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
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mesto Senica s územnou pôsobnos�ou pre okres Seni-
ca.

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Skalici je
mesto Holíč s územnou pôsobnos�ou pre okres Skali-
ca.

§ 5

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Trenčíne
je mesto Trenčín s územnou pôsobnos�ou pre okresy
Trenčín a Ilava.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Novom
Meste nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom
s územnou pôsobnos�ou pre okresy Nové Mesto nad
Váhom a Myjava.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Bánov-
ciach nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou
s územnou pôsobnos�ou pre okres Bánovce nad Beb-
ravou.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Partizán-
skom je mesto Partizánske s územnou pôsobnos�ou
pre okres Partizánske.

(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Považskej
Bystrici je mesto Považská Bystrica s územnou pôsob-
nos�ou pre okresy Považská Bystrica a Púchov. 

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Prievidzi je
mesto Prievidza s územnou pôsobnos�ou pre okres
Prievidza.

§ 6

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Nitre je
mesto Nitra s územnou pôsobnos�ou pre okresy Nitra
a Ša¾a.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Komárne
je mesto Komárno s územnou pôsobnos�ou pre okres
Komárno.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Leviciach
je mesto Levice s územnou pôsobnos�ou pre okres
Levice.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Nových
Zámkoch je mesto Nové Zámky s územnou pôsobnos-
�ou pre okres Nové Zámky.

(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Topo¾ča-
noch je mesto Topo¾čany s územnou pôsobnos�ou pre
okres Topo¾čany.

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Zlatých
Moravciach je mesto Zlaté Moravce s územnou pôsob-
nos�ou pre okres Zlaté Moravce.

§ 7

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Žiline je
mesto Žilina s územnou pôsobnos�ou pre okresy Žilina
a Bytča.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Čadci je
mesto Čadca s územnou pôsobnos�ou pre okresy Čad-
ca a Kysucké Nové Mesto.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Dolnom
Kubíne je mesto Dolný Kubín s územnou pôsobnos�ou
pre okresy Dolný Kubín a Tvrdošín.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Liptov-
skom Mikuláši je mesto Liptovský Mikuláš s územnou
pôsobnos�ou pre okres Liptovský Mikuláš.

(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Martine je
mesto Martin s územnou pôsobnos�ou pre okresy Mar-
tin a Turčianske Teplice. 

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Námesto-
ve je mesto Námestovo s územnou pôsobnos�ou pre
okres Námestovo.

(7) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Ružom-
berku je mesto Ružomberok s územnou pôsobnos�ou
pre okres Ružomberok.

§ 8

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Banskej
Bystrici je mesto Banská Bystrica s územnou pôsob-
nos�ou pre okres Banská Bystrica.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Brezne je
mesto Brezno s územnou pôsobnos�ou pre okres Brez-
no.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Lučenci je
mesto Lučenec s územnou pôsobnos�ou pre okresy
Lučenec a Poltár.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Revúcej je
mesto Revúca s územnou pôsobnos�ou pre okres Re-
vúca.

(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Rimavskej
Sobote je mesto Rimavská Sobota s územnou pôsob-
nos�ou pre okres Rimavská Sobota.

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru vo Ve¾kom
Krtíši je mesto Modrý Kameň s územnou pôsobnos�ou
pre okres Ve¾ký Krtíš.

(7) Sídlom okresného riadite¾stva zboru vo Zvolene
je mesto Zvolen s územnou pôsobnos�ou pre okresy
Zvolen, Detva a Krupina.

(8) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Žiari nad
Hronom je mesto Žiar nad Hronom s územnou pôsob-
nos�ou pre okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica
a Žarnovica. 

§ 9

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Prešove je
mesto Prešov s územnou pôsobnos�ou pre okresy Pre-
šov a Sabinov.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Bardejove
je mesto Bardejov s územnou pôsobnos�ou pre okres
Bardejov.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Humen-
nom je mesto Humenné s územnou pôsobnos�ou pre
okresy Humenné, Medzilaborce a Snina.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Poprade je
mesto Poprad s územnou pôsobnos�ou pre okres Po-
prad.
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(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Kežmarku
je mesto Kežmarok s územnou pôsobnos�ou pre okres
Kežmarok. 

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Levoči je
mesto Levoča s územnou pôsobnos�ou pre okres Levo-
ča.

(7) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Starej ¼u-
bovni je mesto Stará ¼ubovňa s územnou pôsobnos�ou
pre okres Stará ¼ubovňa.

(8) Sídlom okresného riadite¾stva zboru vo Svidníku
je mesto Svidník s územnou pôsobnos�ou pre okresy
Svidník a Stropkov.

(9) Sídlom okresného riadite¾stva zboru vo Vranove
nad Top¾ou je mesto Vranov nad Top¾ou s územnou
pôsobnos�ou pre okres Vranov nad Top¾ou. 

§ 10

(1) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Košiciach
je mesto Košice s územnou pôsobnos�ou pre okresy
Košice I, Košice II, Košice III a Košice lV.

(2) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Košiciach-
-okolí je mesto Košice s územnou pôsobnos�ou pre
okres Košice-okolie.

(3) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Michalov-
ciach je mesto Michalovce s územnou pôsobnos�ou
pre okresy Michalovce a Sobrance.

(4) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Rožňave je
mesto Rožňava s územnou pôsobnos�ou pre okres
Rožňava.

(5) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Spišskej
Novej Vsi je mesto Spišská Nová Ves s územnou pô-
sobnos�ou pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

(6) Sídlom okresného riadite¾stva zboru v Trebišove
je mesto Trebišov s územnou pôsobnos�ou pre okres
Trebišov.

§ 11

Sídla hasičských staníc

(1) Sídla hasičských staníc v Bratislavskom kraji sú
v týchto mestách: Malacky, Pezinok a Senec.

(2) Sídla hasičských staníc v Trnavskom kraji sú
v týchto mestách a obciach: Trnava, Dunajská Streda,
Ve¾ký Meder, Šamorín, Galanta, Sereï, Pieš�any, Hlo-
hovec, Senica, Holíč a Kúty.

(3) Sídla hasičských staníc v Trenčianskom kraji sú
v týchto mestách: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Myjava, Považská Bystrica, Dubnica nad Váhom, Pú-
chov, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza
a Handlová.

(4) Sídla hasičských staníc v Nitrianskom kraji sú
v týchto mestách: Nitra, Ša¾a, Zlaté Moravce, Vráble,
Komárno, Kolárovo, Levice, Šahy, Želiezovce, Nové
Zámky, Štúrovo, Šurany a Topo¾čany.

(5) Sídla hasičských staníc v Žilinskom kraji sú
v týchto mestách a obciach: Žilina, Bytča, Rajec, Čad-
ca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Terchová, Dolný
Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrá-
dok, Martin, Turčianske Teplice, Námestovo a Ružom-
berok.

(6) Sídla hasičských staníc v Banskobystrickom
kraji sú v týchto mestách a obciach: Banská Bystrica,
Brezno, Pohorelá, Lučenec, Fi¾akovo, Revúca, Torna¾a,
Rimavská Sobota, Poltár, Hnúš�a, Modrý Kameň, Zvo-
len, Detva, Krupina, Žiar nad Hronom, Nová Baňa
a Banská Štiavnica.

(7) Sídla hasičských staníc v Prešovskom kraji sú
v týchto mestách a obciach: Prešov, Brestov, Sabinov,
Lipany, Behárovce, Bardejov, Raslavice, Giraltovce,
Humenné, Medzilaborce, Snina, Poprad, Levoča, Svit,
Kežmarok, Spišská Stará Ves, Stará ¼ubovňa, ¼ubo-
tín, Svidník, Stropkov, Vranov nad Top¾ou, Hanušovce
nad Top¾ou a Holčíkovce.

(8) Sídla hasičských staníc v Košickom kraji sú
v týchto mestách a obciach: Košice, Košice-Šaca, Bi-
dovce, Čaňa, Moldava nad Bodvou, Michalovce, Ve¾ké
Kapušany, Sobrance, Rožňava, Dobšiná, Spišská Nová
Ves, Gelnica, Krompachy, Trebišov a Krá¾ovský Chl-
mec.

§ 12

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. apríla 2002. 

Ivan Šimko v. r.

Strana 584 Zbierka zákonov č. 55/2002 Čiastka 25



56

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 2001 bola v Buenos Aires podpísaná
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre
držite¾ov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držite¾ov diplomatických alebo
úradných pasov Argentínskej republiky.

V súlade s článkom 6 ods. 1 dohoda nadobudla platnos� výmenou nót, t. j. 14. novembra 2001.

DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej
povinnosti pre držite¾ov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky

a pre držite¾ov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Argentínskej
republiky (ïalej len „zmluvné strany“),

želajúc si ïalej prispieva� k upevňovaniu priate¾-
ských vz�ahov a rozvíja� spoluprácu medzi oboma
štátmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia
platných diplomatických, služobných alebo úradných
pasov, môžu vstupova� na územie štátu druhej zmluv-
nej strany a zotrva� na tomto území bez víz počas
devä�desiatich (90) dní v priebehu jedného polroka odo
dňa vstupu.

(2) Občania štátu jednej zmluvnej strany, držitelia
platných diplomatických, služobných alebo úradných
pasov svojich krajín, ako aj členovia ich rodín môžu
vstupova� na územie štátu druhej zmluvnej strany bez
víz a zotrva� na tomto území na účely vykonávania
služobných povinností ako členovia diplomatických
misií a konzulárnych úradov zmluvných strán v dru-
hom štáte. Uvedené zrušenie vízovej povinnosti sa
nevz�ahuje na príslušnú akreditáciu týchto osôb v pri-
jímajúcom štáte v súlade  s ustanoveniami článku 10
Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z ro-
ku 1961 alebo článku 11 Viedenského dohovoru
o konzulárnych stykoch z roku 1963.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany, uvedení
v článku 1 tejto dohody, sú povinní počas svojho po-
bytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržia-
va� právne predpisy týkajúce sa pobytu cudzincov na
území prijímajúceho štátu.

Článok 3

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmiet-
nu� vstup alebo skonči� pobyt na území svojho štátu
osobám, ktoré považuje za nežiaduce.

Článok 4

(1) Zmluvné strany si navzájom diplomatickou ces-
tou vymenia vzory platných diplomatických, služob-
ných alebo úradných pasov, a to v lehote najneskôr
tridsiatich (30) dní pred nadobudnutím  platnosti tejto
dohody.

(2) Ak ktoráko¾vek zo zmluvných strán vydá nový
vzor pasu alebo vykoná zmenu v už platných pasoch,
uvedené zmeny sa musia oznámi� druhej zmluvnej
strane písomne diplomatickou cestou najneskôr tri-
dsa� (30) dní pred ich zavedením do praxe, pričom sa
zašle nový vzor pasu.

Článok 5

(1) Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čias-
točne dočasne pozastavi� vykonávanie tejto dohody
z dôvodu bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriad-
ku alebo zdravia.

(2) Zavedenie alebo zrušenie takých opatrení bude
druhej zmluvnej strane oznámené do štyridsiatich ôs-
mich (48) hodín diplomatickou cestou.

Článok 6

(1) Táto dohoda nadobudne platnos� do tridsiatich
(30) dní odo dňa výmeny diplomatických nót, ktorými
si zmluvné strany navzájom oznamujú splnenie vnút-
roštátnych právnych podmienok potrebných na nado-
budnutie platnosti dohody.

(2) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá
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zo zmluvných strán môže vypoveda� túto dohodu pí-
somne diplomatickou cestou. V takom prípade plat-
nos� dohody sa končí uplynutím šes�desiatich (60) dní
odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej
zmluvnej strane.

Dané v Buenos Aires 2. júla 2001 v dvoch pôvodných
vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom
a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovna-
kú platnos�. V prípade rozdielnosti výkladu platí zne-
nie v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu
Argentínskej republiky:

Adalbert Rodríguez Giavarini v. r.
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57

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dohoda o prístupe Rumunska k Stredoeuróp-
skej dohode o vo¾nom obchode, podpísaná 12. apríla 1997 v Bukurešti, na základe článku 14 ods. 3 sa predbežne
vykonáva od 1. júla 1997.

Do textu dohody možno nazrie� na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z., ktorým sa dopĺňa
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška
stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení neskorších predpisov

V § 1a ods. 1 má by� v stĺpci „výška stravného“ pri Chorvátsku namiesto sumy „23,00“ správne uvedená
suma „25,56“ a pri Slovinsku namiesto sumy „23,00“ má by� správne uvedená suma „28,12“.
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