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V Y H L Á � K A

Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva dopravy, pô�t a telekomunikácií
Slovenskej republiky è. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikaèných
predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti èlena posádky plavidla a vodcu malého

plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti èlenov posádky plavidla

Ministerstvo dopravy, pô�t a telekomunikácií Slo-
venskej republiky pod¾a § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 záko-
na è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 580/2003 Z. z. ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, pô�t a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky è. 12/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o kvalifikaèných predpokla-
doch, o overovaní odbornej spôsobilosti èlena posádky
plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov od-
bornej spôsobilosti èlenov posádky plavidla sa mení
a dopåòa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa vypú��a písmeno a).

Doteraj�ie písmená b) a� e) sa oznaèujú ako písmená
a) a� d).

2. V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
�d) doklad o bezúhonnosti nie star�í ako tri mesiace.�.

3. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:
�a) uchádzaè, ktorý získal po�adovanú plavebnú prax

na inej vodnej ceste, ne� pre ktorú chce získa� odbor-
nú spôsobilos�, musí absolvova� na vodnej ceste, pre
ktorú chce získa� odbornú spôsobilos�,
1. jeden rok plavebnej praxe, ak chce získa� odbor-

nú spôsobilos� na funkciu lodný kapitán I. triedy
a funkciu kormidelník,

2. tri �tvrtiny roka plavebnej praxe, ak chce získa�
odbornú spôsobilos� na funkciu lodný kapitán II.
triedy,

3. pol roka plavebnej praxe, ak chce získa� odbornú
spôsobilos� na funkciu lodný kapitán III. triedy;

ak uchádzaè u� získal odbornú spôsobilos� na vod-
nej ceste a chce získa� odbornú spôsobilos� toho is-
tého druhu na inej vodnej ceste, po vykonaní plaveb-
nej praxe musí vykona� rozdielovú skú�ku zo
znalostí miestnych plavebných predpisov, zo znalos-
tí plavebnej náuky a zo znalostí plavebného zemepi-
su na príslu�nej vodnej ceste,�.

4. V § 12 ods. 1 v úvodnej vete sa slová �samostat-
ne vedie� nahrádzajú slovom �kormidluje�.

5. § 17 sa vypú��a.

6. V § 19 ods. 4 písm. b) sa za slovo �oznámia� vkla-
dá slovo �uchádzaèovi�.

7. V § 20 ods. 1 v úvodnej vete sa slová �sú vedo-
mosti� nahrádzajú slovami �je overenie vedomostí�.

8. V § 20 ods. 1 sa vypú��a písmeno h).

Doteraj�ie písmeno i) sa oznaèuje ako písmeno h).

9. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) Obsahom skú�ky je okrem overenia vedomostí
pod¾a odseku 1 aj overenie vedomostí z radarovej navi-
gácie, ak chce uchádzaè získa� odbornú spôsobilos� na
funkciu
a) lodný kapitán I. triedy,
b) lodný kapitán II. triedy,
c) vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A,
d) vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B,
e) kormidelník,
f) vedúci plavby na plavebných komorách v Sloven-

skej republike.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

10. V § 22 odsek 3 znie:
�(3) Prvú opravnú skú�ku mô�e uchádzaè vykona�

najskôr po dvoch mesiacoch odo dòa konania skú�ky.
Druhú opravnú skú�ku mô�e uchádzaè vykona� najne-
skôr do jedného roka odo dòa konania skú�ky.�.

11. § 23 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Na základe písomnej �iadosti je od vykonania

skú�ky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu
lodník oslobodený pomocný lodník, ak má
a) ukonèené minimálne stredné odborné vzdelanie

v odbore vodnej dopravy alebo
b) vek najmenej 18 rokov, základné vzdelanie a najme-

nej 3 roky plavebnej praxe na plavidle do 30. apríla
2005.�.

12. V § 24 ods. 2 sa vypú��a písmeno a).

Doteraj�ie písmená b) a c) sa oznaèujú ako písmená
a) a b).

13. V § 24 ods. 2 písm. b) sa za slovo �ukonèení� vkla-
dá slovo �minimálne�.

14. V § 29 ods. 1 sa slová �jeden tý�deò� nahrádzajú
slovami �dva tý�dne�.
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15. V § 30 ods. 3 písm. b) sa za slovo �oznámia� vkla-
dá slovo �uchádzaèovi�.

16. V § 31 ods. 1 v úvodnej vete sa slová �sú vedomos-
ti� nahrádzajú slovami �je overenie vedomostí�.

17.V § 32 odsek 4 znie:
�(4) Praktická skú�ka sa vykonáva len vtedy, ak to

súvisí so �pecifickým ovládaním plavidla, a to na pla-
vidle s takýmto ovládaním, ktoré si zabezpeèí uchá-
dzaè.�.

18. V § 33 odsek 3 znie:
�(3) Prvú opravnú skú�ku mô�e uchádzaè vykona�

najskôr po dvoch tý�dòoch odo dòa konania skú�ky.

Druhú opravnú skú�ku mô�e uchádzaè vykona� najne-
skôr do jedného roka odo dòa konania skú�ky.�.

19. V § 35 ods. 4 sa za slová �èlenov posádky plavidla
a� vkladá slovo �preukazov� a na konci sa pripájajú tie-
to slová: �alebo kópiu pôvodného preukazu vodcu ma-
lého plavidla�.

20. § 35 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
�(5) Pri výmene preukazov pod¾a odsekov 3 a 4 �iada-

te¾ pôvodný preukaz odovzdá plavebnej správe.�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 15. januára 2006.

Pavol Prokopoviè v. r.
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