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579
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006,
ktorým sa ustanovujú podmienky bezpeènej nakládky
a vykládky námornej lode na hromadný náklad

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje poiadavky na
spôsobilos námorných lodí na hromadný náklad a postupy pri spolupráci medzi námornými loïami a terminálmi pri nakládke a vykládke námornej lode zamerané
na zvýenie ich bezpeènosti pri manipulácii s hromadným nákladom v termináloch pobrených èlenských
tátov Európskej únie (ïalej len pobrený èlenský
tát) na úèely nakládky alebo vykládky suchého hromadného nákladu a na zníenie rizík nadmerného preaenia a pokodenia lodnej kontrukcie poèas nakládky a vykládky.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na námorné
lode plávajúce pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky, ktoré priplávajú do terminálu na nakládku alebo
vykládku suchého hromadného nákladu.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) námornou loïou námorná loï na hromadný náklad
pod¾a medzinárodnej zmluvy,1) a to
1. námorná loï s jednou palubou, hornými a boènými tankami v nákladových priestoroch urèená
najmä na prepravu suchého hromadného nákladu,
2. námorná loï s jednou palubou, ktorá má dva pozdåne priedely a dvojité dno pod celým nákladovým priestorom, urèená na prepravu rudy len
v stredových nákladových priestoroch alebo
3. kombinovaná námorná loï pod¾a medzinárodnej
zmluvy,2)
1

b) suchým hromadným nákladom tuhý hromadný náklad pod¾a medzinárodnej zmluvy3) okrem obilia,4)
c) terminálom pevné, plávajúce alebo pohyblivé zariadenie, ktoré sa pouíva na nakládku a vykládku suchého
hromadného nákladu na námorné lode alebo z nich,
d) prevádzkovate¾om terminálu jeho vlastník alebo iná
osoba, ktorú vlastník urèí ako osobu zodpovednú za
nakládku alebo vykládku prebiehajúcu v termináli
na námornej lodi,
e) zástupcom terminálu osoba, ktorú urèí prevádzkovate¾ terminálu, zodpovedná za prípravu, priebeh
a ukonèenie nakládky a vykládky prebiehajúcej
v termináli pre námornú loï,
f) velite¾om námornej lode osoba, ktorá je oprávnená
veli námornej lodi; velite¾ námornej lode môe urèi
dôstojníka zodpovedného za nakládku a vykládku,
g) informáciou o náklade informácia pod¾a medzinárodnej zmluvy,5)
h) plánom nakládky alebo vykládky plán pod¾a medzinárodnej zmluvy,6) ktorý je uvedený v dodatku 2 ku
Kódexu postupu pre bezpeènú nakládku a vykládku
námorných lodí na hromadný náklad schválený rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie
A.862(20) (ïalej len kódex),
i) kontrolným bezpeènostným zoznamom námorná
loï/pobreie kontrolný zoznam, ktorý je uvedený v èasti 4 kódexu a ktorý má formu pod¾a dodatku 3 ku kódexu,
j) vyhlásením o pecifickej hmotnosti suchého hromadného nákladu informácia o pecifickej hmotnosti nákladu pod¾a medzinárodnej zmluvy.7)
§3
(1) Velite¾ námornej lode zaisuje bezpeènos nakládky a vykládky námornej lode a poskytuje terminálu
s dostatoèným predstihom pred predpokladaným príchodom námornej lode do prístavu informácie pod¾a
prílohy è. 1.

) Kapitola IX pravidlo 1.6 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov
(oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
2
) Kapitola II-2 pravidlo 3.27 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
3
) Kapitola XII pravidlo 1.4 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
4
) Kapitola VI pravidlo 8.2 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
5
) Kapitola VI pravidlo 2 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
6
) Kapitola VI pravidlo 7.3 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
7
) Kapitola XII Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
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(2) Velite¾ námornej lode pred nakládkou suchého
hromadného nákladu zabezpeèí informácie o náklade
pod¾a medzinárodnej zmluvy,8) a ak je potrebné, aj vyhlásenie o pecifickej hmotnosti suchého hromadného
nákladu; táto informácia je uvedená vo formulári vyhlásenia o náklade pod¾a dodatku 5 ku kódexu.
(3) Velite¾ námornej lode pred zaèiatkom a poèas nakládky alebo pred zaèiatkom a poèas vykládky zabezpeèí èinnosti pod¾a prílohy è. 2.
(4) Velite¾ námornej lode pred zaèiatkom a poèas nakládky alebo pred zaèiatkom a poèas vykládky dohodne so zástupcom terminálu plán nakládky alebo vykládky (ïalej len plán) v súlade s medzinárodnou
zmluvou. 9) Plán sa vyhotovuje pod¾a prílohy 2 ku kódexu s uvedením èísla námornej lode prideleného Medzinárodnou námornou organizáciou a je schválený
a podpísaný velite¾om námornej lode a zástupcom terminálu.
(5) Velite¾ námornej lode a zástupca terminálu pripravujú, prijímajú a odsúhlasujú zmeny plánu, ktoré
by pod¾a jedného z nich mohli ovplyvni bezpeènos námornej lode alebo lodnej posádky.
(6) Plán a jeho zmeny sa uchovávajú na námornej
lodi a termináli kvôli prípadnému overeniu prísluným
orgánom pobreného èlenského tátu po dobu iestich
mesiacov od schválenia a podpísania plánu alebo jeho
zmeny velite¾om námornej lode a zástupcom terminálu.
(7) Velite¾ námornej lode a zástupca terminálu vypracujú a spoloène podpíu kontrolný bezpeènostný
zoznam námorná loï/pobreie v súlade s dodatkom 4
ku kódexu.
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(10) Velite¾ námornej lode a zástupca terminálu po
skonèení nakládky alebo vykládky písomne potvrdia,
e nakládka alebo vykládka sa uskutoènila v súlade
s plánom vrátane jeho zmien. V prípade vykládky potvrdenie obsahuje záznam o tom, e nákladové priestory boli na iados velite¾a námornej lode vyprázdnené
a vyèistené, a o kode, ktorú námorná loï utrpela, ako
aj o vykonanej oprave.
§4
(1) Velite¾ námornej lode zabezpeèí opravu námornej
lode, ak ho zástupca terminálu informuje o pokodení
kontrukcie námornej lode alebo jej zariadenia poèas
nakládky alebo vykládky.
(2) Ak by pokodenie mohlo narui pevnos stavebných prvkov námornej lode, vodotesnos jej trupu alebo jej dôleité technické systémy, zástupca terminálu
alebo velite¾ námornej lode informuje Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky alebo uznanú klasifikaènú spoloènos a tátnu prístavnú
kontrolu. Pri rozhodovaní tátnej prístavnej kontroly
o tom, èi je nevyhnutná okamitá oprava námornej lode
alebo ju mono odloi, sa prihliada na vyjadrenie Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej
republiky alebo uznanej klasifikaènej spoloènosti a velite¾a námornej lode. Ak je okamitá oprava námornej
lode nevyhnutná, musí sa vykona tak, aby boli splnené poiadavky velite¾a námornej lode a prísluného orgánu pobreného èlenského tátu predtým, ako
námorná loï opustí prístav.
§5

(8) Medzi námornou loïou a terminálom musí by zabezpeèená úèinná komunikácia o nakládke a vykládke.
Preruenie nakládky alebo vykládky musí by dohodnuté medzi velite¾om námornej lode a zástupcom terminálu.

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 3.

(9) Velite¾ námornej lode alebo zástupca terminálu
riadi nakládku alebo vykládku v súlade s plánom.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2006.

§6

Robert Fico v. r.

8
9

) Kapitola VI pravidlo 2.2 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
) Kapitola VI pravidlo 7.3 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 579/2006 Z. z.

INFORMÁCIE, KTORÉ POSKYTUJE VELITE¾ TERMINÁLU
1. Predpokladaný èas príchodu námornej lode do prístavu sa musí oznámi èo najskôr. Táto informácia sa pod¾a potreby aktualizuje.
2. Prvé hlásenie predpokladaného èasu príchodu obsahuje
a) meno námornej lode, volací znak, èíslo námornej lode pridelené Medzinárodnou námornou organizáciou, vlajkový tát, registraèný prístav,
b) plán nakládky a vykládky, mnostvo nákladu, uskladnenie blízko nakladacích otvorov, poradie nakládky a vykládky a mnostvo, ktoré sa má naloi alebo postupne vyloi,
c) ponor pri príchode a predpokladaný ponor pri odchode,
d) èas potrebný na napustenie balastových tankov alebo na ich vyèerpanie,
e) celkovú dåku námornej lode, najväèiu írku námornej lode, dåku nákladových priestorov od predného okraja prvého nákladového priestoru po zadný okraj posledného nákladového priestoru, do ktorých sa má náklad
naklada alebo z ktorých sa má náklad vyklada,
f) výku od èiary ponoru po prvý nákladový otvor, ktorým sa má naklada alebo vyklada, a vzdialenos od boku
námornej lode po nákladový otvor,
g) umiestenie spúacích lodných schodíkov,
h) výku nadhladinovej èasti lodného trupu,
i) súèasti a výkonnos lodného nakladacieho zariadenia, ak je k dispozícii,
j) poèet a druh vyväzovacích lán,
k) peciálne poiadavky na úpravu alebo kontinuálne meranie obsahu vody v náklade,
l) podrobnosti o akýchko¾vek potrebných opravách, ktoré môu zdra kotvenie, zaèiatok nakládky alebo vykládky alebo môu zdra odplávanie po ukonèení nakládky alebo vykládky,
m) iné informácie týkajúce sa námornej lode, ktoré poaduje terminál.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 579/2006 Z. z.

POVINNOSTI VELITE¾A PRED NAKLÁDKOU ALEBO VYKLÁDKOU A POÈAS NEJ
Velite¾ pred nakládkou alebo vykládkou alebo poèas nej zabezpeèí, aby
1. nakládku alebo vykládku nákladu a vypúanie a napúanie balastových tankov riadil poverený dôstojník námornej lode,
2. bolo zabezpeèené sledovanie rozloenia nákladu a vodného balastu poèas nakládky alebo vykládky, aby nedolo
k nadmernému zaaeniu lodnej kontrukcie,
3. námorná loï bola vzpriamená alebo aby bol jej náklon èo najmení, ak je z prevádzkových dôvodov potrebný,
4. námorná loï bola bezpeène zakotvená s oh¾adom na miestne poveternostné podmienky a predpovede,
5. na palube zostal dostatoèný poèet dôstojníkov a ostatných èlenov posádky, aby mohli obsluhova kotvové zariadenie poèas benej alebo pohotovostnej situácie vzh¾adom na potrebu dostatoène dlhého odpoèinku posádky, aby sa
zabránilo únave,
6. zástupca terminálu bol informovaný o poiadavkách na úpravy nákladu, ktoré budú v súlade s postupmi pod¾a
kódexu,
7. zástupca terminálu si bol vedomý potreby harmonizácie medzi rýchlosou vypúania balastov alebo napúaním
balastov a nakládkou alebo vykládkou a akejko¾vek odchýlky od plánu napúania balastov alebo vyèerpávania
balastov alebo akejko¾vek inej záleitosti, ktorá by mohla ovplyvni nakládku alebo vykládku,
8. vypúanie balastov prebiehalo v súlade s dohodnutým plánom nakládky a nespôsobilo zaplavenie nábreia alebo
susednej námornej lode, ak námorná loï z praktických dôvodov nemohla celkom vyèerpa balastovú vodu pred
nakládkou, aby sa so zástupcom terminálu dohodol èas, kedy mono nakládku prerui, ako aj doba trvania
preruenia,
9. so zástupcom terminálu boli dohodnuté opatrenia, ktoré treba podniknú v prípade daïa alebo iných zmien poèasia, ak by v prípade takej zmeny druh nákladu mohol znamena nebezpeèenstvo,
10. neboli na palube alebo v blízkosti námornej lode vykonávané iadne práce spojené s vysokými teplotami, kým sa
námorná loï nachádza pri nábreí, okrem prípadu, ak to povolí zástupca terminálu a v súlade s poiadavkami prísluného orgánu pobreného èlenského tátu,
11. na námornej lodi bol zabezpeèený prísny dozor poèas nakládky alebo vykládky a poèas závereèných etáp nakládky
alebo vykládky,
12. zástupca terminálu bol okamite informovaný, ak poèas nakládky alebo vykládky bola spôsobená koda, vznikla
nebezpeèná situácia alebo ak je pravdepodobnos takej situácie,
13. zástupcovi terminálu bolo oznámené, kedy sa musí zaèa trimovanie námornej lode, aby bolo moné zastavi nakladacie zariadenia,
14. vykládka z ¾avej a pravej strany toho istého nákladového priestoru bola rovnomerná s cie¾om zabráni deformácii
lodného telesa,
15. pri vypúaní balastov z jedného alebo viacerých nákladových priestorov sa bral oh¾ad na monos uvo¾òovania
hor¾avých pár z nákladového priestoru a uskutoènili sa predbené opatrenia predtým, ako budú povolené akéko¾vek práce spojené s vysokými teplotami v blízkosti nákladových priestorov alebo nad nimi.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 579/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované poiadavky a postupy pri bezpeènej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 6.)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 7/zv. 7.).
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580
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o pecifických poiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro na zabezpeèenie vyej bezpeènosti tohto typu lodí pre cestujúcich
a posádku v prípade havarijného pokodenia.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na osobné lode
ro-ro plávajúce pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky z prístavu èlenského tátu Európskej únie (ïalej len
èlenský tát) alebo do prístavu èlenského tátu v pravidelnej preprave a vykonávajúce medzinárodné plavby.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) osobnou loïou ro-ro loï urèená na prepravu viac
ako 12 cestujúcich s nákladnými priestormi alebo
priestormi osobitnej kategórie uvedenými v medzinárodnej zmluve,1)
b) novou loïou ro-ro loï, ktorej kýl bol poloený alebo
sa nachádzal v podobnej etape stavby po 30. septembri 2004, prièom podobná etapa stavby znamená etapu, v ktorej sa zaèína identifikovate¾ná stavba
konkrétnej lode a zaèala sa montá tejto lode, pri
ktorej sa pouilo minimálne 50 ton alebo 1 % odhadovanej hmotnosti vetkých stavebných materiálov
pod¾a toho, ktorá hodnota je niia,
c) existujúcou loïou ro-ro loï, ktorá nie je novou loïou,
d) cestujúcim kadá osoba okrem velite¾a, dôstojníckeho zboru, asistentov, lodného mustva, osôb vykonávajúcich podnikate¾skú èinnos na palube osobnej
lode ro-ro a dieaa, ktoré nedovàilo jeden rok veku,
e) pravidelnou prepravou sled plavieb osobnej lode ro-ro
medzi dvoma tými istými alebo viacerými prístavmi,
ktoré sa uskutoèòujú pod¾a uverejneného cestovného
poriadku alebo sú také pravidelné alebo také èasté, e
tvoria rozpoznate¾né systematické sledy,
f) hostite¾ským tátom èlenský tát, do ktorého prístavov alebo z ktorého prístavov pláva osobná loï ro-ro
v pravidelnej preprave,
1

g) medzinárodnou plavbou plavba po mori z prístavu
èlenského tátu do prístavu mimo tohto èlenského
tátu alebo naopak,
h) charakteristickou výkou vlny (hs) priemerná výka
hornej tretiny najvyích výok vån pozorovaných
poèas urèitého obdobia,
i) rezervným vo¾ným bokom (fr) je minimálna vzdialenos medzi pokodenou palubou a koneènou èiarou
ponoru osobnej lode ro-ro v pokodenom mieste bez
prídavného úèinku morskej vody nahromadenej na
pokodenej palube.
§3
Charakteristickou výkou vlny sa urèuje výka vody
na palube na prepravu motorových vozidiel v súlade so
pecifickými poiadavkami na stabilitu osobných lodí
ro-ro ustanovenými v prílohe I okrem bodov 1.2, 1.3,
1.3.4 a 1.6 smernice Európskeho parlamentu a Rady
(ES) è. 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o pecifických
poiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro v znení
smernice Komisie 2005/12/ES z 18. februára 2005
(ïalej len smernica). Hodnoty charakteristickej výky
vlny nesmú by poèas roka prekroèené s pravdepodobnosou väèou ako 10 %.
§4
(1) Morské oblasti a hodnoty charakteristickej výky
vlny platné v morských oblastiach sa ustanovujú dohodou medzi èlenskými tátmi alebo medzi èlenskými
tátmi a tretími krajinami na oboch koncoch trasy. Ak
trasa osobnej lode ro-ro prechádza viac ako jednou
morskou oblasou, osobná loï ro-ro musí spåòa pecifické poiadavky na stabilitu lodí ro-ro pre najvyiu
hodnotu charakteristickej výky vlny ustanovenej pre
tieto morské oblasti.
(2) Zoznam morských oblastí je uverejnený vo verejne dostupnej databáze v internetovej sieti prísluného
orgánu hostite¾ského tátu.
§5
(1) Osobné lode ro-ro musia spåòa pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro pod¾a § 3; tým
nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodnej zmluvy2)

) Kapitola II-2 pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov
(oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
2
) Kapitola II-1 èas B pravidlo 8 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
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týkajúce sa rozdelenia lode na vodotesné èasti a jej stability v pokodenom stave.
(2) pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí
ro-ro pod¾a § 3 prevádzkovaných výluène v morských
oblastiach, v ktorých je charakteristická výka vlny
rovná alebo menia ako 1,5 metra, sa povaujú za rovnocenné s poiadavkami ustanovenými v medzinárodnej zmluve.3)
(3) Pri uplatòovaní pecifických poiadaviek na stabilitu osobných lodí ro-ro pod¾a § 3 sa postupuje pod¾a
poiadaviek ustanovených v prílohe II okrem èasti I bodov 1, 1.4 a 1.5 a èasti II bodu 6 smernice, ak je to moné a v súlade s kontrukciou danej osobnej lode ro-ro,
prièom osobné lode ro-ro postavené po 28. apríli 1990
musia zodpoveda poiadavkám zostatkovej stability
pod¾a medzinárodnej zmluvy.3)
§6
Nové osobné lode ro-ro musia spåòa pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro pod¾a § 3.
§7
(1) Nové osobné lode ro-ro a existujúce osobné lode
ro-ro plávajúce pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky musia ma osvedèenie potvrdzujúce zhodu so pecifickými poiadavkami na stabilitu osobných lodí
ro-ro (ïalej len osvedèenie) pod¾a § 3 a 5. Osvedèenie
vydáva Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) a môe
by súèasou iných prísluných osvedèení, v ktorých
bude uvedená charakteristická výka vlny, pre ktorú
osobná loï ro-ro spåòa pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro.
(2) Osvedèenie je platné poèas celej doby prevádzky
osobnej lode ro-ro v morskej oblasti s rovnakou alebo
niou hodnotou charakteristickej výky vlny.
(3) Osvedèenie vydané ministerstvom pod¾a tohto
nariadenia vlády je uznávané hostite¾ským tátom.
(4) Ministerstvo môe povoli zníenie výky vodnej
hladiny, ak je na osobnej lodi ro-ro zabudovaný odvodòovací systém s vysokým výkonom. Pre osobné lode
ro-ro, ktoré sú prevádzkované v geograficky vymedzených oblastiach, ministerstvo môe zníi výku vodnej
hladiny pod¾a bodu 1.1 prílohy I smernice tak, e nahradí takú výku vodnej hladiny pod¾a bodov 1.3.1 a
1.3.3 prílohy I smernice, prièom vymedzená oblas je
predstavovaná charakteristickou výkou vlny, ktorej
hodnota sa neprekroèí s pravdepodobnosou väèou
ako 10 %, a oblas prevádzky, prípadne èas roku, pre
ktorú bola ustanovená charakteristická výka vlny, sú
uvedené v osvedèení.
3
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(5) pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí
ro-ro pod¾a bodu 1.1 alebo bodov 1.3.1 a 1.3.3 prílohy I smernice sa nevyadujú, ak ministerstvo uzná výsledok modelových testov vykonaných na osobnej lodi
ro-ro v súlade s metódou modelového testu ustanovenou v doplnku prílohy I okrem bodov 6.1 a 6.2 smernice, z ktorého vyplýva, e osobná loï ro-ro sa s predpokladaným rozsahom pokodenia pod¾a medzinárodnej
zmluvy4) v najhorej polohe pod¾a bodu 1.1 prílohy I smernice neprevráti pri nepravidelnom vlnobití,
prièom uznanie výsledkov modelového testu ako alternatívy splnenia poiadaviek bodu 1.1 alebo bodov 1.3.1
a 1.3.3 prílohy I smernice a hodnota charakteristickej
výky vlny pouitá v modelových testoch musia by
uvedené v osvedèení.
(6) Ministerstvo sa zúèastòuje vetkých modelových
testov a schva¾uje ich výsledky. Plán modelového testu
schválený ministerstvom sa vyhotovuje vo forme správy, videozáznamu alebo iných vizuálnych záznamov.
Súèasou správy pre ministerstvo sú:
a) výpoèty stability pri pokodení osobnej lode ro-ro
pre najvyí stupeò pokodenia pod¾a medzinárodnej zmluvy5) a pre pokodenie strednej èasti osobnej
lode ro-ro, ak sú tieto pokodenia odliné,
b) schéma celkového usporiadania modelu spolu s podrobnosami o jeho kontrukcii a vybavení,
c) testovacie správy o prieènom a pozdånom náklone,
d) nominálne a namerané vlnové spektrum na troch
rôznych miestach na reprezentatívnu realizáciu pri
testoch s modelom v blízkosti prístroja na tvorbu
vån,
e) reprezentatívne záznamy o pohybe modelu, jeho reakcie a kolísania,
f) prísluné videonahrávky.
§8
(1) Ak vlastník alebo prevádzkovate¾ osobnej lode
ro-ro vykonávajúci celoroènú pravidelnú prepravu
chce na kratie èasové obdobie prevádzkova ïalie
osobné lode ro-ro v pravidelnej preprave, oznámi to príslunému orgánu hostite¾ského tátu najneskôr jeden
mesiac pred zaèiatkom prevádzky takejto osobnej lode
ro-ro. Ak vlastník alebo prevádzkovate¾ osobnej lode
ro-ro z dôvodu nepredvídate¾ných okolností musí vymeni osobnú loï ro-ro, aby sa zabezpeèila nepretritos prevádzky, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.6)
(2) Ak vlastník alebo prevádzkovate¾ osobnej lode
ro-ro chce prevádzkova sezónnu a pravidelnú prepravu na kratie èasové obdobie, ktoré nepresiahne es
mesiacov v roku, oznámi to príslunému orgánu hostite¾ského tátu najneskôr tri mesiace pred zaèiatkom
tejto prevádzky.

) Medzinárodný dohovor o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
) Kapitola II-1 èas B pravidlo 8 bod 4 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (STCW 1974) v znení neskorích
predpisov (oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
5
) Medzinárodný dohovor o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (STCW 1974) v znení neskorích predpisov.
6
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpeènú prevádzku prievozných lodí ro-ro
a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.
4
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(3) Ak sa prevádzka pod¾a odseku 2 uskutoèòuje za
podmienok niej charakteristickej výky vlny, ako je
výka ustanovená pre túto morskú oblas pre celoroènú prevádzku, hodnota charakteristickej výky vlny
pouite¾ná na toto kratie èasové obdobie sa dohodne
medzi èlenskými tátmi alebo ak je to moné, medzi
èlenskými tátmi a tretími krajinami na oboch koncoch
trasy. Výka vody na palube sa ustanovuje pod¾a hodnoty charakteristickej výky vlny pouite¾nej na toto
kratie èasové obdobie v súlade so pecifickými poiadavkami na stabilitu osobných lodí ro-ro pod¾a § 3.
(4) Osobná loï ro-ro, ktorá vykonáva prepravu pod¾a
odsekov 1 a 2, musí ma osvedèenie pod¾a § 7 ods. 1.
§9
(1) Existujúce osobné lode ro-ro okrem osobných lodí

Strana 5517

ro-ro pod¾a § 5 ods. 2 musia spåòa pecifické poiadavky na stabilitu osobných lodí ro-ro pod¾a § 3 najneskôr od 1. októbra 2010.
(2) Existujúce osobné lode ro-ro, ktoré do 17. mája
2003 spåòali poiadavky medzinárodnej zmluvy,3) musia spåòa pecifické poiadavky na stabilitu osobných
lodí ro-ro pod¾a § 3 najneskôr od 1. októbra 2015.
§ 10
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe.
§ 11
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2006.

Robert Fico v. r.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 580/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o pecifických poiadavkách na
osobné lode ro-ro (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.) v znení smernice Komisie 2005/12/ES z 18. februára 2005
(Ú. v. EÚ L 48, 19. 2. 2005).
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581
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o systéme povinných kontrol pre bezpeènú prevádzku prievozných lodí ro-ro
a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

d)

§1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje systém povinných kontrol na zabezpeèenie vyieho stupòa bezpeènej prevádzky prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich pravidelnú
prepravu do prístavov èlenských tátov Európskej únie
(ïalej len èlenský tát) a z prístavov èlenských tátov
a práva Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií
Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na vykonávanie, úèas alebo spoluprácu pri vyetrovaní námorných neastí pri tejto preprave.

e)

(2) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na prievozné
lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá plávajúce pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky, vykonávajúce medzinárodnú plavbu alebo vnútrotátnu plavbu
v pravidelnej preprave v morských oblastiach triedy A1)
do prístavov alebo z prístavov èlenských tátov.

f)

§2

g)

Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) prievoznou loïou ro-ro námorná osobná loï so
zariadením umoòujúcim cestným a ko¾ajovým vozidlám (ïalej len vozidlo) nalodenie a vylodenie
urèená na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
b) vysokorýchlostným osobným plavidlom vysokorýchlostné plavidlo2) urèené na prepravu viac ako 12 cestujúcich,
c) cestujúcim fyzická osoba okrem velite¾a, èlenov dôstojníckeho zboru, asistentov, èlenov lodného mustva, osôb vykonávajúcich podnikate¾skú èinnos na
palube prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných
1

h)
i)
j)

osobných plavidiel a dieaa, ktoré nedovàilo jeden
rok veku,
pravidelnou prepravou sled plavieb prievoznej lode
ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla
prevádzkovaných medzi tými istými dvoma alebo
viacerými prístavmi alebo sled plavieb z toho istého
prístavu alebo do toho istého prístavu bez medzipristátí pod¾a uverejneného cestovného poriadku
alebo plavieb, ktoré sú také pravidelné alebo také
èasté, e tvoria rozpoznate¾né systematické sledy,
osvedèením
1. pre prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce medzinárodné plavby
osvedèenie o bezpeènosti vydané pod¾a medzinárodnej zmluvy3) s príslunými záznamami o zariadeniach, prípadnými osvedèeniami o výnimkách
a prevádzkovými povoleniami,
2. pre prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné plavidlá vykonávajúce vnútrotátne plavby
osvedèenie o bezpeènosti vydané pod¾a osobitného predpisu4) s príslunými záznamami o zariadeniach, prípadnými osvedèeniami o výnimkách
a prevádzkovými povoleniami,
osvedèením o výnimke osvedèenie pod¾a ustanovení
medzinárodnej zmluvy,5)
hostite¾ským tátom èlenský tát, do ktorého alebo
z ktorého prístavu prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vykonáva pravidelnú
prepravu,
medzinárodnou plavbou plavba na mori z prístavu
èlenského tátu do prístavu mimo tohto èlenského
tátu alebo opaène,
vnútrotátnou plavbou plavba v morských
oblastiach1) z prístavu èlenského tátu do toho istého alebo iného prístavu tohto èlenského tátu,
spoloènosou vlastník alebo prevádzkovate¾6) prevádzkujúci jednu alebo viac prievozných lodí ro-ro,
ktorým bol vydaný dokument o zhode v súlade s osobitným predpisom,7) alebo vlastník alebo prevádzko-

) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 582/2006 Z. z. o bezpeènostných poiadavkách na osobné lode.
) Kapitola X pravidlo 1 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov
(oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
3
) Medzinárodný dohovor o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
4
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 582/2006 Z. z.
5
) Kapitola I èas B pravidlo 12 písm. a) bod VI Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
6
) § 2 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov.
7
) Èlánok 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) è. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpeènom riadení osobných prievozných lodí roll-on/roll-off
(prievozné lode ro-ro) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v platnom znení.
2
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vate¾ prevádzkujúci vysokorýchlostné osobné plavidlo, ktorému bol vydaný dokument o zhode pod¾a
medzinárodnej zmluvy,8)
k) kvalifikovaným inpektorom zamestnanec orgánu
verejnej správy alebo iná osoba poverená prísluným orgánom hostite¾ského tátu na výkon kontrol
a prehliadok súvisiacich s osvedèeniami a spåòajúca
poiadavky kvalifikácie a nezávislosti,
l) podstatne zainteresovaným èlenským tátom èlenský tát,
1. ktorý je vlajkovým tátom prievoznej lode ro-ro
alebo vysokorýchlostného osobného plavidla,
ktoré sú predmetom vyetrovania,
2. v ktorého vnútorných alebo teritoriálnych vodách
sa stalo námorné neastie,
3. ktorého územie alebo oblasti, nad ktorými je
oprávnený uplatòova jurisdikciu pod¾a medzinárodného práva, boli postihnuté námorným neastím, ktoré spôsobilo váne pokodenie alebo
ohrozenie ivotného prostredia,
4. ktorého územie alebo územie umelých ostrovov,
zariadenia alebo kontrukcie, nad ktorými je
oprávnený uplatòova jurisdikciu pod¾a medzinárodného práva, sú námorným neastím ohrozené alebo pokodené,
5. ktorého tátnych prísluníkov postihli straty na
ivotoch a váne ublíenia na zdraví v dôsledku
námorného neastia,
6. ktorý môe poskytnú dôleité informácie vo veci
vyetrovania alebo
7. ktorý z iných závaných príèin je povaovaný za
tát riadiaci vyetrovanie,
m) tátom riadiacim vyetrovanie námorného neastia
tát, ktorý preberá zodpovednos za vedenie vyetrovania na základe vzájomnej dohody podstatne zainteresovaných tátov,
n) námorným neastím udalos, ktorá viedla
1. k smrti alebo vánemu ublíeniu na zdraví v súvislosti s prevádzkou prievoznej lode ro-ro alebo
vysokorýchlostného osobného plavidla,
2. k nezvestnosti osoby z prievoznej lode ro-ro alebo
vysokorýchlostného osobného plavidla v súvislosti s ich prevádzkou,
3. k strate, pravdepodobnej strate alebo opusteniu
prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného
osobného plavidla,
4. k pokodeniu prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla,
5. k stroskotaniu alebo obmedzeniu spôsobilosti
prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného
osobného plavidla na plavbu alebo úèasti prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla v kolízii,
6. k pokodeniu prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla súvisiacemu
s ich prevádzkou alebo
7. k pokodeniu ivotného prostredia spôsobenému
pokodením prievoznej lode ro-ro alebo vysoko8
9
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rýchlostného osobného plavidla súvisiacim s ich
prevádzkou.
o) zhromadiskom miesto, kde sa cestujúci zhromadia v prípade núdzovej situácie.
§3
Prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné
plavidlo v pravidelnej preprave sa pred zaèatím prevádzky podrobí v rámci vstupnej previerky kontrole
a) platnosti osvedèenia vydaného ministerstvom alebo
uznanou klasifikaènou spoloènosou,6)
b) vydania osvedèenia v súlade s prílohami rezolúcie
Medzinárodnej námornej organizácie (ïalej len rezolúcia) A.746(18) alebo pod¾a podobných postupov
vypracovaných na tie isté úèely,
c) splnenia klasifikaèných poiadaviek pod¾a pravidiel
uznanej klasifikaènej spoloènosti alebo pravidiel
prijatých ministerstvom pre stavbu a údrbu ich
trupu, strojového zariadenia, elektrickej intalácie
a systémov riadenia,
d) vybavenia plavebným záznamníkom, ktorý zaznamenáva údaje vyuite¾né v prípade vyetrovania námorného neastia, prièom plavebný záznamník
musí spåòa poiadavky pod¾a rezolúcie A.861(20)
a zodpoveda skúobným poiadavkám uvedeným
v príslunej norme.9)
§4
Prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné
plavidlo sa pred uvedením do prevádzky v pravidelnej
preprave podrobí v rámci vstupnej previerky kontrole,
èi spoloènosti, ktoré prevádzkujú alebo majú záujem
prevádzkova prievoznú loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo v pravidelnej preprave,
a) zabezpeèili uplatòovanie pecifických podmienok
uvedených v prílohe è. 1 a hostite¾ským tátom zúèastneným na pravidelnej preprave sa preukázali
dokumentom o zhode pod¾a § 2 písm. k),
b) vopred súhlasili, aby hostite¾ské táty a kadý podstatne zainteresovaný èlenský tát mohli vykona,
zúèastni sa alebo spolupracova na vyetrovaní námorného neastia pod¾a § 11, a umonili im prístup
k údajom zaznamenaným v plavebnom záznamníku
svojej prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, ktoré boli úèastníkom tohto
námorného neastia.
§5
Splnenie podmienok bezpeènej prevádzky prievoznej
lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla
v pravidelnej preprave vstupnou pecifickou kontrolou
vykonanou pred uvedením prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla do prevádzky v pravidelnej preprave sa overuje pod¾a príloh è. 1 a 2.
Vstupná pecifická kontrola sa uskutoèní najneskôr do

) Kapitola IX pravidlo 4 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
) STN EN 61996 Námorná navigácia a rádiokomunikaèné zariadenia a systémy. Lodný zapisovaè údajov o plavbe (VDR). Poiadavky na
funkènú spôsobilos. Metódy merania a poadované výsledky skúok.
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jedného mesiaca odo dòa doruèenia dokladov potrebných na dokonèenie previerok pod¾a § 3 a 4.
§6
(1) Ustanovenia § 3 a 5 sa nemusia uplatni na prievoznú loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo
v prevádzke v pravidelnej preprave pod¾a tohto nariadenia vlády, ak prejdú na inú pravidelnú prepravu pod¾a tohto nariadenia vlády, ak sú charakteristiky trasy
podobné a prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné
osobné plavidlo spåòa poiadavky bezpeènej prevádzky
v pravidelnej preprave. Spoloènosti môu vopred poiada prísluné hostite¾ské táty o potvrdenie súhlasu
s podobnosou charakteristiky trasy.
(2) Ak sa z dôvodu nepredvídate¾ných okolností musí
zavies do prevádzky náhradná prievozná loï ro-ro alebo náhradné vysokorýchlostné osobné plavidlo na zabezpeèenie kontinuity prepravy a odsek 1 nemono
uplatni, zaèiatok prevádzkovania prievoznej lode ro-ro
alebo vysokorýchlostného osobného plavidla môe by
povolený, ak
a) na základe vizuálnej prehliadky a kontroly dokladov
prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné
plavidlo spåòa potrebné poiadavky bezpeènej prevádzky a
b) previerky a kontroly pod¾a § 3 a 5 sa dokonèia
v priebehu jedného mesiaca.
§7
(1) Pravidelná pecifická kontrola pod¾a prílohy è. 2
a kontrola poèas pravidelnej prepravy, ktorej cie¾om je
preukáza, e prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo spåòa poiadavky bezpeènej prevádzky pod¾a príloh è. 1 a 2, sa vykonávajú raz za
12 mesiacov.
(2) Pravidelná pecifická kontrola sa vykoná pod¾a
prílohy è. 2 vdy, ak sa prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo podrobili opravám, zmenám alebo úpravám väèieho charakteru alebo ak sa
zmení tatutárny orgán spoloènosti, trieda prievoznej
lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla
alebo tátna vlajka, pod ktorou má prievozná loï ro-ro
alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo právo pláva.
(3) V prípade zmeny tatutárneho orgánu spoloènosti, triedy prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla alebo tátnej vlajky, pod ktorou
má prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné
plavidlo právo pláva, môe by vyòatá prievozná loï
ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo spod
pravidelnej pecifickej kontroly pod¾a odseku 2, ak nie
je bezpeènos prevádzky prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla touto zmenou
10
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ovplyvnená, a na základe predchádzajúcich previerok
a kontrol vykonaných na prievoznej lodi ro-ro alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle,
(4) Ak sa na základe kontrol pod¾a odseku 1 potvrdia
nedostatky, ktoré zamedzujú pravidelnej prevádzke
pod¾a tohto nariadenia vlády, náklady súvisiace s kontrolami hradí spoloènos.
§8
Spoloènos je o výsledku previerok a kontrol vykonaných pod¾a § 3 a 5 a § 7 bez zbytoèného odkladu písomne informovaná.
§9
(1) Prevádzke prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla v pravidelnej preprave je zamedzené, ak
a) neboli splnené poiadavky pod¾a § 3 a 4,
b) sa pri kontrolách pod¾a § 5 a 7 zistili nedostatky, ktoré predstavujú bezprostredné nebezpeèenstvo pre
prievoznú loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné
plavidlo, ich posádku alebo cestujúcich pod¾a tohto
nariadenia vlády,
c) sa zistilo poruenie súladu s osobitným predpisom,10)
ktoré predstavuje bezprostredné nebezpeèenstvo
pre prievoznú loï ro-ro alebo vysokorýchlostné
osobné plavidlo, ich posádku a cestujúcich.
(2) Spoloènos je písomne informovaná o rozhodnutí
zamedzi prevádzke prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla aj s dôvodmi tohto zamedzenia. Prevádzka prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla v pravidelnej preprave
je zamedzená dovtedy, kým sa nepotvrdí, e nebezpeèenstvo bolo odstránené a poiadavky tohto nariadenia
vlády sú splnené.
(3) Ak je prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné
osobné plavidlo u v prevádzke v pravidelnej preprave
a zistilo sa nesplnenie poiadaviek tohto nariadenia
vlády, spoloènos zabezpeèí bez zbytoèného odkladu
alebo v urèenej a primeranej lehote vykonanie potrebných opatrení na nápravu za predpokladu, e nehrozí
bezprostredné nebezpeèenstvo pre prievoznú loï ro-ro
alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo, ich posádku
a cestujúcich. Ak nedôjde k odstráneniu nesplnenia
poiadaviek tohto nariadenia vlády, prevádzke prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla sa zamedzí.
(4) Rozhodnutie o zamedzení prevádzky prievoznej
lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla
pred jej uvedením do prevádzky v pravidelnej preprave
je vydané do jedného mesiaca odo dòa vykonania

) Zákon è. 435/2000 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 165/2001 Z. z. o uskutoènení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Výnos Ministerstva dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. januára 2002 è. 66/M-2002, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti èlena lodnej posádky (oznámenie è. 31/2002 Z. z.).
Nariadenie Rady (ES) è. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpeènom riadení osobných prievozných lodí roll-on/roll-off (prievozné lode
ro-ro) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v platnom znení.

Strana 5522

Zbierka zákonov è. 581/2006

vstupnej pecifickej kontroly a bezodkladne sa doruèí
spoloènosti.
§ 10
(1) Prievozné lode ro-ro a vysokorýchlostné osobné
plavidlá sú vyòaté spod rozírených kontrol, ktoré sa
vzahujú na osobné lode a na lode v pravidelnej preprave, ak vstupnou alebo pravidelnou pecifickou kontrolou nebol zistený nesúlad s poiadavkami tohto nariadenia vlády.
(2) Vstupné alebo pravidelné pecifické kontroly
vykonáva komisia zloená z kvalifikovaných inpektorov zúèastnených hostite¾ských tátov. Ak je potrebné
posúdi splnenie ustanovení týkajúcich sa triedy prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného
plavidla, èlenom komisie je aj inpektor uznanej klasifikaènej spoloènosti. Komisia zistené nedostatky oznámi príslunému orgánu zúèastneného hostite¾ského
tátu, ktorý ich oznámi ministerstvu.
(3) Ministerstvo je na poiadanie spoloènosti prizvané hostite¾ským tátom ku kadej pecifickej kontrole
pod¾a tohto nariadenia vlády.
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etrovanie zaène prísluný orgán tátu, v ktorého teritoriálnych vodách k námornému neastiu dolo, alebo
ak sa tak stalo mimo teritoriálnych vôd, tát, z ktorého
ako posledného prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vyplávali. Tento tát bude naïalej zodpovedný za vyetrovanie a koordináciu s ostatnými podstatne zainteresovanými tátmi dovtedy, kým sa
vzájomne nedohodne, ktorý tát bude riadi vyetrovanie.
(3) Vyetrovanie musí by uzavreté najefektívnejím
spôsobom a v èo najkratom èase v súlade s rezolúciou
A.849(20).
(4) Správy, ktoré sú výsledkom vyetrovania námorných neastí (ïalej len vyetrovacia správa), sú uverejnené v súlade s bodom 12.3 Kódexu pre vyetrovanie
námorných neastí schváleného rezolúciou A.849(20)
a oznámené Európskej komisii.
(5) Ministerstvo poskytuje Európskej komisii kópie
vyetrovacích správ pod¾a § 10 ods. 4, a ak je to moné,
aj doplnené o oznaèenie prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla identifikaèným
èíslom Medzinárodnej námornej organizácie.
§ 12

§ 11
(1) Slovenská republika sa môe zúèastòova, spolupracova, alebo ak to ustanovuje rezolúcia A.849(20),
vies vyetrovanie námorného neastia, ktorého
úèastníkom je prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo.
(2) Ak je prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné
osobné plavidlo úèastníkom námorného neastia, vy-

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú
právne akty Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 3.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2006.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 581/2006 Z. z.

PECIFICKÉ PODMIENKY
Spoloènosti zabezpeèia na palube prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel, ktoré prevádzkujú, tieto pecifické podmienky:
1. dostupnos informácií o pobrených navigaèných a iných informaèných systémoch na zabezpeèenie bezpeènej
prevádzky predtým, ne prievozná loï ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo vypláva, a vyuívanie týchto
navigaèných a informaèných systémov velite¾om,
2. oznaèenia týkajúce sa bezpeènostných informácií pre cestujúcich v núdzovej situácii, ktoré sú v súlade so schválenými symbolmi oznaèení Medzinárodnej námornej organizácie týkajúcimi sa záchranného vybavenia a postupov, farebne kontrastné s farbou podkladu, na ktorom sú umiestnené, rozlíené od iných oznaèení a umiestnené
na dostatoène vidite¾nom a nepretrite osvetlenom mieste,
2.1 oznaèenie zhromadiska a oznaèenie nástupia
2.1.1 miesta zhromadiska a nástupia musia by identifikovate¾né na základe symbolu zhromadiska doplneného písmenom zhromadiska v dostatoènej ve¾kosti, ktoré je zhodné s písmenom na oznaèení,
2.1.2 oznaèenia zhromadiska a nástupia musia by v dostatoènej ve¾kosti a jednotlivo oznaèova zhromadisko a nástupite, musia by èitate¾né a zrozumite¾né pre cestujúcich,
2.1.3 ak jedno miesto slúi ako zhromadisko a nástupite súèasne, musí by oznaèené výluène symbolom
a písmenom zhromadiska,
2.2 oznaèenie únikovej cesty
2.2.1 oznaèenie smeru k zhromadisku musí by umiestnené vo vetkých priestoroch pre cestujúcich, ako sú
schoditia a chodby k zhromadiskám, verejné priestory, ktoré nie sú pouívané ako zhromadiská,
vstupy do hál a priestorov spájajúcich verejné priestory, a na vonkajích palubách v blízkosti prístupových dverí k zhromadiskám,
2.2.2 cesty k zhromadiskám musia by udriavané èisté a priechodné a nesmú by vyuívané ako úloné
miesta batoiny a prísluenstva,
2.2.3 oznaèenie smeru k nástupiu vedúce od zhromadísk k nástupiu musí by oznaèené,
2.3 oznaèenia východov a núdzových východov
2.3.1 dvere urèené pre cestujúcich slúiace na presun z priestorov cestujúcich na otvorené paluby alebo na
chodby pouívané ako únikové cesty musia by jasne rozlíite¾né a vidite¾ne oznaèené nápisom VÝCHOD a prísluným symbolom. Ak je to moné, jedno oznaèenie by malo by nad dverami, ak nie sú
dvere priamo vidite¾né z priestorov, ku ktorým patria, ïalie oznaèenie musí oznaèova smer, kde sú tieto dvere umiestnené,
2.3.2 dvere, okná, boèné okienka a iné otvory, ktoré nie sú bene pouívané ako komunikaèné spojenia, ale
ktoré môu by pouité na úèely núdzových únikov, musia by jasne rozlíite¾né a vidite¾ne oznaèené nápisom NÚDZOVÝ VÝCHOD a prísluným symbolom,
2.4 identifikaèné oznaèenia palúb a èíslovanie palúb a kabín
2.4.1 kadá paluba v priestoroch cestujúcich musí by oznaèená èíslom, doplnkovo môe by tie oznaèená
menom. Prísluné oznaèenia musia by umiestnené vo vetkých schoditiach a verejne prístupných
priestoroch a musia by jasne rozlíite¾né a vidite¾né,
2.4.2 kabíny cestujúcich na kadej palube musia by oèíslované od provy ku korme prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla,
2.5 oznámenia o núdzových postupoch pre cestujúcich
2.5.1 musia by jednoduché a umiestnené v kabínach cestujúcich, v miestach zhromadísk a ostatných priestoroch pre cestujúcich, ktoré budú obsahova minimálne informácie o zhromadiskách a dôleité postupy v prípade núdze,
2.5.2 jednoduché nákresy oznaèujúce miesto nachádzate sa tu a únikové cesty oznaèené ípkami smerujúcimi k danému miestu je potrebné výrazne vyznaèi,
2.5.3 informácie a situaèné plány nachádzate sa tu môu by umiestnené spoloène v jednom oznámení alebo
samostatne s návodmi pouitia záchrannej vesty znázornené vo forme pouitia záchrannej vesty uvedenej výrobcom a musia by výrazne znázornené v blízkosti dverí kabín. Informácie sú v anglickom jazyku
alebo iných jazykoch vzh¾adom na národnosti cestujúcich prepravovaných na prievoznej lodi ro-ro a vysokorýchlostnom osobnom plavidle,
2.5.4 oznámenia o núdzových informáciách pre cestujúcich sú umiestnené na vhodných miestach pri zhromadiskách, a pokia¾ je moné, v blízkosti oznaèenia zhromadiska. Oznámenia umiestnené v iných verejne prístupných priestoroch pre cestujúcich, ktoré nie sú zhromadiskami, sú èitate¾né, mimo nákresov a oznaèení iných ako bezpeènostných,
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2.6 vysielania prenáané miestnym rozhlasom musia ma formálny, neosobný charakter a by zrete¾ne poèute¾né
vo vetkých prevádzkových podmienkach vo vetkých verejných a sluobných priestoroch vrátane otvorených
palúb, na ktoré majú cestujúci prístup,
2.7 v núdzových situáciách musí posádka nosi uniformy, jednotné pracovné obleèenie alebo inú formu rozlíenia, napríklad nápis posádka na èiapkach alebo vestách, aby boli cestujúci schopní rozlíi èlenov posádky
od iných cestujúcich. Vesty oznaèené nápisom posádka môu by umiestnené na miestach pre núdzové situácie, pre potrebu èlenov posádky, ktorí sú mimo sluby a nie sú v uniformách,
2.8 spôsoby upútania pozornosti cestujúcich na oznámenia o núdzových informáciách pre cestujúcich
2.8.1 ak sa informovanie cestujúcich neuskutoènilo po odplávaní prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného
osobného plavidla, cestujúci musia by upozornení na umiestnenie a obsah oznámenia o núdzových informáciách pre cestujúcich. Odporúèa sa napríklad miestnym rozhlasom cestujúcim tieto oznámenia si
preèíta. Hlásenia v miestnom rozhlase sú vykonané po nalodení vetkých cestujúcich pred odplávaním
alebo okamite po odplávaní prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla od nábreia,
prièom hláseniu predchádza peciálny signál s výzvou so iadosou o pozornos. Hlásenia sú v anglickom jazyku alebo iných jazykoch vzh¾adom na národnosti cestujúcich prepravovaných na prievoznej
lodi ro-ro a vysokorýchlostnom osobnom plavidle, struèné a v súlade s typom oznámenia, aby v prípade,
ak to bude nutné, boli tí, ktorým je urèená, schopní vykona usporiadané nastúpenie cestujúcich. Poèas
hlásenia núdzových informácií pre cestujúcich nesmie by vysielané iadne iné hlásenie alebo hudba,
2.8.2 hlásenia na palube prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla môu by doplnené
inou formou informácií v závislosti od prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného plavidla
a cesty, napríklad videonahrávkami na palube prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostného osobného
plavidla alebo na nábreí, informáciami o núdzových postupoch priloenými k palubnému lístku, informáciami v èasopisoch a broúrach vydaných pre cestujúcich, vykonaním hlásenia na nábreí, v ktorom
sú cestujúci oboznámení s obsahom oznámení o núdzových informáciách pre cestujúcich umiestnených na palube prievoznej lode ro-ro a vysokorýchlostnom osobnom plavidle,
dodriavanie plánu organizácie práce,11)
neobmedzené rozhodovanie velite¾a na zabezpeèenie bezpeènej prevádzky prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla, najmä v nepriaznivom poèasí,
vedenie záznamov o navigaèných èinnostiach a udalostiach dôleitých pre bezpeènos plavby velite¾om,
bezodkladné hlásenie o kadom pokodení alebo trvalom ohybe dverí trupu a s ním súvisiacej obívky, ktoré by
mohli ovplyvni celistvos prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného plavidla a vetky nedostatky
v zabezpeèovacích zariadeniach týchto dverí, ministerstvu a hostite¾skému tátu a bezodkladné odstránenie tohto
pokodenia alebo nedostatkov,
dostupnos aktuálneho plánu trasy pred vyplávaním prievoznej lode ro-ro alebo vysokorýchlostného osobného
plavidla vypracovaného v súlade s medzinárodnou zmluvou,12)
oznámenie veobecných informácií cestujúcim o systéme sluieb a pomoci starím a zdravotne postihnutým osobám na palube, tak aby boli dostupné aj osobám so zrakovým postihnutím.

) § 44 ods. 7 zákona è. 435/2000 Z. z. v znení zákona è. 581/2003 Z. z.
) Pravidlo A-VIII/2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW 1978) v znení neskorích predpisov (oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 581/2006 Z. z.

PECIFICKÉ KONTROLY
1. pecifické kontroly na zabezpeèenie splnenia ustanovených podmienok týkajúcich sa najmä stavby, èlenenia
a stability, strojového a elektrického zariadenia, zaaenia, stability, poiarnej ochrany, maximálneho poètu cestujúcich, záchranných prostriedkov a prevozu nebezpeèných nákladov, rádiokomunikácií a navigácie minimálne zahàòajú
a) spúanie núdzového generátora,
b) kontrolu núdzového osvetlenia,
c) kontrolu núdzového zdroja energie pre rádiokomunikaèné zariadenia,
d) skúku lodného rozhlasu,
e) nácvik hasenia poiaru vrátane ukáky pouitia hasièského výstroja,
f) prevádzku núdzového poiarneho èerpadla s dvoma hadicami pripojenými v prevádzke k hlavnému poiarnemu
rozvodu,
g) skúky dia¾kového ovládania hlavných uzáverov prívodu paliva do kotlov, hlavného a pomocných motorov a vypínaèov vetracích ventilátorov,
h) skúky dia¾kového a lokálneho ovládania poiarnych klapiek,
i) skúky systémov poiarnej detekcie a signalizácie
j) skúky správneho uzavretia poiarnych dvier,
k) prevádzku drenánych èerpadiel,
l) zatváranie vodotesných priedelových dverí tak z miest lokálneho, ako aj dia¾kového ovládania,
m) èinnos, ktorou sa preukáe, e poverení èlenovia posádky sú oboznámení s havarijným plánom,
n) spustenie aspoò jedného záchranárskeho èlna a jedného záchranného èlna, natartovanie a odskúanie ich hnacieho a kormidelného systému a ich vytiahnutie z vody a uloenie do pohotovostnej polohy na palube,
o) kontrolu predpísaného vybavenia vetkých záchranárskych a záchranných èlnov,
p) skúky pohonu kormidla lode alebo plavidla a pomocného kormidelného zariadenia.
2. pecifické kontroly zahàòajú previerku systému plánovanej údrby na palube.
3. pecifickou kontrolou sa zisuje, èi sú èlenovia posádky oboznámení s èinnosou pri bezpeènostných postupoch, havarijných postupoch, údrbe, pracovných postupoch, bezpeènosti cestujúcich, postupoch na mostíku a pri
manipulácii s nákladom a vozidlami a túto èinnos vykonávajú pod¾a ustanovených postupov. pecifickou kontrolou
sa tie zisuje schopnos èlena posádky porozumie a pod¾a potreby vydáva rozkazy a pokyny a podáva hlásenie
v tom spoloènom pracovnom jazyku, ktorý je uvedený v lodnom denníku.
pecifickou kontrolou sa kontroluje evidencia o úspenom absolvovaní osobitných kolení èlenmi posádky, a to
najmä
a) nácvik riadenia davu,
b) nácvik oboznamovania sa s postupmi,
c) nácvik pre èlenov posádky zabezpeèujúcich vykonávanie èinností súvisiacich s bezpeènosou a starostlivosou
o cestujúcich v priestoroch cestujúcich, najmä starie a zdravotne postihnuté osoby v núdzových situáciách,
d) nácvik riadenia krízových situácií a riadenia ¾udského správania.
4. pecifická kontrola zahàòa posúdenie, èi rozpis sluieb nespôsobuje nadmernú únavu najmä èlenom posádky
zaradeným v stránej slube.
5. Osvedèenia o spôsobilosti èlenov posádky vydané neèlenskými tátmi sú uznané, len ak sú v súlade s medzinárodnou zmluvou.13)

13

) Pravidlo I/10 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a stránej sluby námorníkov (STCW 1978) v znení neskorích
predpisov.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 581/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH
PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) è. 3051/95 z 8. decembra 1995 o bezpeènom riadení osobných prievozných lodí
roll-on/roll-off (prievozné lode ro-ro) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení nariadenia Komisie (ES)
è. 179/98 z 23. januára 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 3.), nariadenia Komisie (ES) è. 1970/2002 zo
4. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 2099/2002 z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
2. Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpeènú prevádzku prievozných
lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.)
v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 7/zv. 7.).
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582
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. októbra 2006
o bezpeènostných poiadavkách na osobné lode

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje kritériá bezpeènosti ivota a majetku na nových a existujúcich osobných lodiach a vysokorýchlostných osobných plavidlách, ktoré vykonávajú vnútrotátnu plavbu.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na
a) nové osobné lode,
b) existujúce osobné lode s dåkou 24 metrov a viac,
c) vysokorýchlostné osobné plavidlá
plávajúce pod tátnou vlajkou Slovenskej republiky
a vykonávajúce vnútrotátnu plavbu.
(3) Toto nariadenie sa nevzahuje na
a) osobné lode, ktoré sú
1. vojnovými loïami alebo loïami na prepravu vojska,
2. loïami, ktoré nemajú mechanický pohon,
3. loïami postavenými z iných materiálov ako oce¾
alebo podobná látka, na ktoré sa nevzahuje rezolúcia Výboru pre námornú bezpeènos Medzinárodnej námornej organizácie (ïalej len rezolúcia
výboru) 36 (63) týkajúca sa vysokorýchlostných
osobných plavidiel alebo rezolúcia Medzinárodnej
námornej organizácie (ïalej len rezolúcia)
A.373(X) týkajúca sa plavidiel s dynamickým
vztlakom,
4. jednoduchými drevenými loïami,
5. originálmi alebo kópiami historických lodí postavenými pred rokom 1965 väèinou z pôvodných
materiálov,
6. rekreaènými jachtami, ktoré nemajú posádku
alebo neprepravujú viac ako 12 osôb na komerèné úèely,
7. loïami plávajúcimi výluène v prístavných oblastiach,
b) vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré sú
1. vojnovými loïami alebo loïami na prepravu vojska,
2. rekreaènými jachtami, ktoré nemajú posádku
alebo neprepravujú viac ako 12 osôb na komerèné úèely,
1

3. loïami plávajúcimi výluène v prístavných oblastiach.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) osobnou loïou loï urèená na prepravu viac ako 12
cestujúcich,
b) osobnou loïou ro-ro loï urèená na prepravu viac
ako 12 cestujúcich s nákladnými priestormi ro-ro
alebo priestormi osobitnej kategórie uvedenými
v medzinárodnej zmluve,1)
c) vysokorýchlostným osobným plavidlom vysokorýchlostné plavidlo2) urèené na prepravu viac ako 12 cestujúcich, prièom osobné lode tried B, C alebo D
prevádzkujúce vnútrotátnu plavbu v námorných
oblastiach sa nepovaujú za vysokorýchlostné osobné plavidlá, ak ich výtlak zodpovedajúci kontrukènej vodoryske je mení ako 500 m3 a ich maximálna
rýchlos2) je menia ako 20 uzlov,
d) novou loïou loï, ktorej kýl je poloený alebo sa nachádza v podobnej etape stavby od 1. júla 1998, prièom podobná etapa stavby znamená etapu, v ktorej
zaèína identifikovate¾ná stavba pecifickej lode a zaèala montá tejto lode, pri ktorej sa pouilo najmenej
50 ton alebo 1 % odhadovanej hmotnosti vetkých
stavebných materiálov pod¾a toho, ktorá hodnota je
niia,
e) existujúcou loïou loï, ktorá nie je novou loïou,
f) vekom lode poèet rokov po dátume jej dodania,
g) cestujúcim kadá osoba okrem velite¾a, dôstojníckeho zboru, asistentov, lodného mustva, osôb vykonávajúcich podnikate¾skú èinnos na palube osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného
plavidla a dieaa, ktoré nedovàilo jeden rok veku,
h) dåkou lode, ak nie je ustanovené inak, 96 % celkovej
dåky na vodoryske vo výke najmenej 85 % najniej
boènej výky meranej nad vrcholom kýlu alebo dåka
od èelnej hrany èeleòa po os kormidlového pòa na
uvedenej vodoryske, ak je táto hodnota väèia; pri
lodiach so sklonom kýlu musí by vodoryska, na ktorej sa táto dåka meria, rovnobená s kontrukènou
vodoryskou,
i) výkou èela vertikálna vzdialenos na prednej kolmici medzi vodoryskou zodpovedajúcou urèenému let-

) Kapitola II-2 pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov
(oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
2
) Kapitola X pravidlo 1 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích prepisov.
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nému vo¾ného boku a kontrukènému náklonu
a hornou hranou vo¾nej paluby na boku lode,
j) plnopalubovou loïou loï vybavená plnou palubou
vystavenou úèinkom poèasia a mora, ktorá má na
svojej èasti vystavenej úèinkom poèasia pevné zariadenia na otváranie a zatváranie vetkých otvorov,
a pod ktorou sú vetky otvory na bokoch lode vybavené pevnými uzavieracími zariadeniami odolnými
minimálne proti úèinkom poèasia, prièom plná paluba môe by vodotesná alebo môe ma ekvivalentnú kontrukciu pozostávajúcu z paluby, ktorá nie je
vodotesná a je pokrytá kontrukciou odolnou proti
úèinkom poèasia s primeranou hrúbkou tak, aby
bola zaruèená odolnos proti úèinkom poèasia,
a ktorá je vybavená uzavieracími zariadeniami odolnými proti úèinkom poèasia,
k) medzinárodnou plavbou plavba po mori z prístavu
èlenského tátu Európskej únie (ïalej len èlenský
tát) do prístavu mimo tohto èlenského tátu alebo
naopak,
l) vnútrotátnou plavbou plavba v námorných oblastiach z prístavu èlenského tátu do toho istého alebo
iného prístavu tohto èlenského tátu,
m) námornou oblasou oblas ustanovená pod¾a § 3;
v prípade rádiovej komunikácie námornými oblasami sú oblasti uvedené v medzinárodnej zmluve,3)
n) prístavnou oblasou oblas urèená èlenskými tátmi, iná ako námorná oblas, ktorá siaha po najkrajnejie pevné prístavné zariadenia tvoriace súèas
prístavného systému alebo po hranice definované
prírodnými geografickými danosami chrániacimi
ústie alebo podobnú chránenú oblas,
o) útoèiskom prírodne alebo umelo chránená oblas,
ktorá sa môe vyui na ochranu osobnej lode alebo
vysokorýchlostného osobného plavidla za podmienok, ktoré môu ohrozi jej bezpeènos,
p) hostite¾ským tátom èlenský tát, do ktorého alebo
z ktorého prístavu smeruje loï alebo plavidlo plávajúce pod inou tátnou vlajkou, ako je tátna vlajka tohto
èlenského tátu a vykonáva vnútrotátne plavby,
q) mí¾ou 1 852 metrov,
r) znaènou výkou vlny priemerná výka hornej tretiny
výky vån pozorovaných poèas urèitého obdobia,
s) osobou s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie osoba, ktorá má vzh¾adom na svoje telesné,
zrakové, sluchové alebo iné zdravotné postihnutie,
prípadne vek problémy pri pouívaní verejnej dopravy a osoba so zvýenou opatrnosou, ktorou je tehotná ena a osoba sprevádzajúca diea do desiatich rokov.
§3
(1) Osobné lode sa èlenia pod¾a námornej oblasti,
v ktorej vykonávajú vnútrotátnu plavbu, do týchto tried:
a) osobná loï triedy A vykonávajúca inú vnútrotátnu
plavbu ako osobná loï tried B, C a D,
3
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b) osobná loï triedy B vykonávajúca vnútrotátnu
plavbu, ktorá nie je pri strednej výke prílivu nikdy
vzdialená viac ako 20 mí¾ od pobrenej èiary, kde
stroskotané osoby môu dosiahnu pevninu,
c) osobná loï triedy C vykonávajúca vnútrotátne
plavby v námorných oblastiach, v ktorých pravdepodobnos prekroèenia 2,5 m znaènej výky vlny je
menia ako 10 % poèas jedného roku pri celoroènej
prevádzke alebo poèas pecifického vymedzeného
obdobia v rámci roka pri prevádzke zabezpeèovanej
výluène v tomto období, napríklad prevádzka v letnom období v oblasti, ktorá nikdy pri strednej výke
prílivu nie je vzdialená viac ako 15 mí¾ od útoèiska
ani viac ako 5 mí¾ od pobrenej èiary, kde stroskotané osoby môu dosiahnu pevninu,
d) osobná loï triedy D vykonávajúca vnútrotátne
plavby v námorných oblastiach, v ktorých pravdepodobnos prekroèenia 1,5 m znaènej výky vlny je
menia ako 10 % poèas jedného roku pri celoroènej
prevádzke alebo poèas pecifického vymedzeného
obdobia v rámci roka pri prevádzke zabezpeèovanej
výluène v tomto období, napríklad prevádzka v letnom období v oblasti, ktorá nikdy pri strednej výke
prílivu nie je vzdialená viac ako 6 mí¾ od útoèiska ani
viac ako 3 míle od pobrenej èiary, kde stroskotané
osoby môu dosiahnu pevninu.
(2) Na vysokorýchlostné osobné plavidlá sa vzahujú
kategórie uvedené v kapitole 1 bodoch 1.4.10 a 1.4.11
Medzinárodného kódexu pre bezpeènos vysokorýchlostných plavidiel schváleného rezolúciou výboru 36
(63) (ïalej len kódex pre bezpeènos).
§4
(1) Nové a existujúce osobné lode a vysokorýchlostné
osobné plavidlá vykonávajúce vnútrotátne plavby musia spåòa bezpeènostné poiadavky ustanovené v tomto nariadení vlády.
(2) Nemono zakáza prevádzku osobných lodí a vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich
vnútrotátne plavby, ak spåòajú poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády, ako aj zvýenú úroveò poiadaviek
ustanovených iným èlenským tátom vzh¾adom na
jeho pecifické miestne okolnosti alebo ak sa preukáe
ich potreba.
(3) Kadé námorné vybavenie nachádzajúce sa na
palube uvedené v osobitnom predpise4) a ktoré je v súlade s ustanoveniami tohto osobitného predpisu, povauje sa za námorné vybavenie v súlade s ustanoveniami
tohto nariadenia vlády bez oh¾adu na to, èi sa v osobitnom predpise vyaduje alebo nevyaduje, aby sa toto
námorné vybavenie podrobilo testom a bolo schválené
autorizovanou osobou.5)

) Kapitola IV pravidlo 2 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
) Príloha è. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorích predpisov.
5
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 243/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
4
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§5
(1) Nové a existujúce osobné lode tried A, B, C a D
musia by v súlade s ustanoveniami medzinárodnej
zmluvy6) a musia spåòa tieto technické poiadavky:
a) stavba a údrba trupu, hlavných a pomocných strojov, elektrických a automatických zariadení musia
by v súlade s normami pecifikovanými v predpisoch uznaných klasifikaèných spoloèností,7)
b) palubné navigaèné zariadenie musí by v súlade
s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy.8)
(2) Nové osobné lode musia spåòa
a) veobecné poiadavky
1. nové osobné lode triedy A musia spåòa poiadavky medzinárodnej zmluvy,9) prísluné osobitné
poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády a technické poiadavky ustanovené v prílohe I smernice
Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpeènostných pravidlách a normách pre osobné lode
v platnom znení (ïalej len smernica), medzinárodnej zmluve9) a rezolúcii A.749(18); pri výklade
ustanovení medzinárodnej zmluvy9) sa postupuje
pod¾a prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9)
a rezolúcie A.749(18),
2. nové osobné lode tried B, C a D musia spåòa prísluné osobitné poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády, prílohy I smernice, medzinárodnej
zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
b) poiadavky týkajúce sa nákladovej znaèky
1. nové osobné lode s dåkou 24 m a viac musia spåòa poiadavky medzinárodnej zmluvy,10)
2. nové osobné lode s dåkou do 24 m musia spåòa
vo vzahu k ich dåke a triede poiadavky, ktorých
kritériá úrovne bezpeènosti sú ekvivalentné s kritériami medzinárodnej zmluvy,10)
3. nové osobné lode triedy D bez oh¾adu na prvý
a druhý bod nemusia spåòa poiadavky na minimálnu výku èela, ktoré sú ustanovené v medzinárodnej zmluve,10)
4. nové osobné lode tried A, B, C a D musia ma plnú
palubu.
(3) Existujúce osobné lode musia spåòa tieto poiadavky:
a) existujúce osobné lode triedy A musia by v súlade
s predpismi vzahujúcimi sa na existujúce osobné lode
pod¾a medzinárodnej zmluvy9) a príslunými osobitnými poiadavkami pod¾a tohto nariadenia vlády, prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie
A.749(18); pri výklade ustanovení medzinárodnej
zmluvy10) sa postupuje pod¾a prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
b) existujúce osobné lode triedy B musia spåòa prísluné osobitné poiadavky tohto nariadenia vlády
6
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a prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie A.749(18),
c) existujúce osobné lode tried C a D musia spåòa prísluné osobitné poiadavky tohto nariadenia vlády,
kapitoly III prílohy I smernice a medzinárodnej
zmluvy9) a v prípadoch, na ktoré sa nevzahujú tieto
poiadavky, musia spåòa poiadavky ustanovené
Ministerstvom dopravy, pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo), ktorých
úroveò bezpeènosti musí by ekvivalentná úrovni
bezpeènosti poiadaviek pod¾a kapitol II-1 a II-2 prílohy I smernice, medzinárodnej zmluvy9) a rezolúcie
A.749(18), prièom sa prihliada na pecifické miestne
prevádzkové podmienky týkajúce sa námorných oblastí, v ktorých existujúce osobné lode tried C a D
môu pláva; existujúce osobné lode tried C a D
môu vykonáva pravidelnú vnútrotátnu plavbu
v hostite¾skom táte, ak hostite¾ský tát súhlasí
s poiadavkami ustanovenými ministerstvom.
(4) Ak ministerstvo usúdi, e poiadavky hostite¾ského tátu pod¾a odseku 3 písm. c) sú neprimerané, bezodkladne to oznámi Európskej komisii.
(5) Opravy, prestavby a zmeny podstatného charakteru a èinnosti súvisiace s vybavením musia zodpoveda poiadavkám na nové osobné lode pod¾a odseku 2
písm. a); prestavby existujúcich osobných lodí, ktorými
sa dosahuje výluène vyia úroveò monosti záchrany
osôb na osobnej lodi, sa nepovaujú za zmeny podstatného charakteru.
(6) Vysokorýchlostné osobné plavidlá musia spåòa
tieto poiadavky:
a) vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré boli postavené alebo sa podrobili opravám, prestavbe alebo
zmene podstatného charakteru od 1. januára 1996,
musia spåòa poiadavky medzinárodnej zmluvy11)
okrem vysokorýchlostných osobných plavidiel,
1. ktorých kýl bol poloený alebo nachádzali sa v podobnej etape stavby do 4. júna 1998,
2. ktorých dodávka alebo uvedenie do prevádzky sa
uskutoènilo najneskôr do 4. decembra 1998 a
3. ktoré spåòali poiadavky pod¾a rezolúcie A.373(X),
b) stavba a údrba vysokorýchlostných osobných plavidiel a ich vybavenie musia spåòa klasifikaèné pravidlá uznanej klasifikaènej spoloènosti vzahujúce
sa na vysokorýchlostné osobné plavidlá.
§6
Osobné lode ro-ro tried A, B a C, ktorých kýl je poloený alebo nachádzali sa v podobnej etape stavby od
1. októbra 2004, musia spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu.12)

) Kapitoly IV, V a VI Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
) § 2 zákona è. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorích predpisov.
8
) Kapitola V pravidlo 12 písm. r) Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
9
) Medzinárodný dohovor o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
10
) Medzinárodný dohovor o nákladovej znaèke (oznámenie è. 165/2001 Z. z.).
11
) Kapitola X pravidlo 3 Medzinárodného dohovoru o bezpeènosti ¾udského ivota na mori (SOLAS 1974) v znení neskorích predpisov.
12
) § 5, § 7 ods. 1 a 3 a § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 580/2006 Z. z. o pecifických poiadavkách na stabilitu osobných lodí
ro-ro.
7
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§7

pod¾a § 8 ods.1 písm. a) a ods. 2 písm. a). Vzor osvedèenia je ustanovený v prílohe II smernice.

(1) Osobné lode tried A, B, C a D a vysokorýchlostné
osobné plavidlá vykonávajúce verejnú dopravu, ktorých kýl je poloený alebo nachádzali sa v podobnej etape stavby od 1. októbra 2004, musia by kontruované
a vybavené v súlade so veobecnými zásadami bezpeènostných poiadaviek na osobné lode a vysokorýchlostné osobné plavidlá vzh¾adom na osoby s obmedzenou
schopnosou pohybu a orientácie uvedené v prílohe
è. 1.

(2) Osvedèenie sa vydáva najviac na 12 mesiacov.
Platnos osvedèenia mono predåi o jeden mesiac od
dátumu uvedeného v osvedèení. Ak bola platnos
osvedèenia predåená, nová platnos osvedèenia zaèína
plynú od dátumu skonèenia platnosti osvedèenia pred
jeho predåením. Nové osvedèenie sa vydáva po vykonaní periodickej prehliadky pod¾a § 8 ods.1 písm. b)
a ods. 2 písm. b).

(2) Ministerstvo spolupracuje a konzultuje so vetkými organizáciami zastupujúcimi osoby s obmedzenou
schopnosou pohybu a orientácie pri uplatòovaní veobecných zásad uvedených v prílohe è. 1.
(3) Veobecné zásady uvedené v prílohe è. 1 sa vzahujú na prestavbu osobných lodí tried A, B, C a D a vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich
verejnú dopravu a ktorých kýl bol poloený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby do 1. októbra 2004,
ak je to ekonomicky vhodné a uskutoènite¾né. Ministerstvo zale vypracovaný národný akèný plán uplatòovania veobecných zásad pre takéto osobné lode a vysokorýchlostné osobné plavidlá Európskej komisii.
§8
(1) Nová osobná loï musí by podrobená prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo
a) pred uvedením do prevádzky,
b) raz za 12 mesiacov,
c) ak je odôvodnená.
(2) Existujúca osobná loï musí by podrobená prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo
a) pred uvedením do prevádzky na vnútrotátnu plavbu v hostite¾skom táte,
b) raz za 12 mesiacov,
c) ak je odôvodnená.
(3) Vysokorýchlostné osobné plavidlo, ktoré musí
spåòa poiadavky pod¾a § 10 ods. 2, musí by podrobené prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo pod¾a rezolúcie výboru 36 (63). Vysokorýchlostné osobné plavidlo, ktoré musí spåòa poiadavky pod¾a § 10 ods. 3,
musí by podrobené prehliadkam, ktoré vykoná ministerstvo pod¾a rezolúcie A.373(X).
(4) Ustanovenia týkajúce sa prehliadok potrebných
na získanie osvedèenia o bezpeènosti osobnej lode (ïalej len osvedèenie) pod¾a rezolúcie A.746(18) alebo postupy ustanovené na tie isté úèely nie sú odsekmi 1 a 3
dotknuté.
(5) Prehliadky uvedené v odsekoch 1 a 3 vykonajú
prísluní inpektori uznaných klasifikaèných spoloèností alebo èlenského tátu, ktorý má od ministerstva
povolenie vykonáva prehliadky na zabezpeèenie splnenia poiadaviek tohto nariadenia vlády.
§9
(1) Nové a existujúce osobné lode musia ma osvedèenie vydané ministerstvom po vykonaní prehliadky

(3) Vysokorýchlostným osobným plavidlám spåòajúcim poiadavky rezolúcie výboru 36 (63) ministerstvo
vydáva v súlade s ustanoveniami rezolúcie výboru 36
(63) osvedèenie o bezpeènosti vysokorýchlostných
osobných plavidiel a povolenie na prevádzku vysokorýchlostných osobných plavidiel.
(4) Vysokorýchlostným osobným plavidlám spåòajúcim poiadavky rezolúcie A.373(X) ministerstvo vydáva
v súlade s rezolúciou A.373(X) osvedèenie o bezpeènosti kontrukcie a vybavenia plavidiel s dynamickým
vztlakom a povolenie na prevádzku plavidiel s dynamickým vztlakom.
(5) Ministerstvo sa dohodne s hostite¾ským tátom
pred vydaním povolenia na prevádzku vysokorýchlostných osobných plavidiel vykonávajúcich vnútrotátne
plavby v hostite¾skom táte na prevádzkových podmienkach spojených s prevádzkou vysokorýchlostného
osobného plavidla v hostite¾skom táte, prièom tieto
podmienky uvedie ministerstvo v povolení na prevádzku vysokorýchlostných osobných plavidiel.
§ 10
(1) Ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a), ak nie sú v medzinárodnej zmluve9) ustanovené neskorie dátumy
a ustanovenia § 5 ods. 3 písm. b) a c), ak nie sú v prílohe I smernice, medzinárodnej zmluve9) a rezolúcii
A.749(18) ustanovené neskorie dátumy, nevzahuje
sa
1. do 1. júla 2007 na lode, ktorých kýl bol poloený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1940 do 31. decembra 1962,
2. do 1. júla 2008 na lode, ktorých kýl bol poloený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1963 do 31. decembra 1974,
3. do 1. júla 2009 na lode, ktorých kýl bol poloený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1975 do 31. decembra 1984,
4. do 1. júla 2010 na lode, ktorých kýl bol poloený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby od 1. januára 1985 do 1. júla 1998.
(2) Vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré boli postavené do 1. januára 1996 a spåòajú poiadavky kódexu pre bezpeènos, môu by naïalej v prevádzke pod¾a
tohto kódexu pre bezpeènos.
(3) Vysokorýchlostné osobné plavidlá, ktoré boli postavené do 1. januára 1996 a nespåòajú poiadavky kódexu pre bezpeènos, nesmú vykonáva vnútrotátnu
plavbu okrem prípadu, ak u vykonávali vnútrotátnu
plavbu v èlenskom táte do 4. júna 1998; v takom prípade môu vykonáva vnútrotátne plavby v tomto
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èlenskom táte naïalej, prièom tieto vysokorýchlostné
osobné plavidlá musia spåòa poiadavky rezolúcie
A.373(X).
(4) Osobné lode ro-ro tried A a B, ktorých kýl bol poloený alebo sa nachádzali v podobnej etape stavby do
1. októbra 2004, musia spåòa poiadavky pod¾a osobitného predpisu12) do 1. októbra 2010, ak nie sú vyradené z prevádzky do tohto dátumu alebo ak dosiahnu
vek 30 rokov, ak tento dátum je neskorí, najneskôr
vak do 1. októbra 2015.
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§ 11
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt
Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2006.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 582/2006 Z. z.

VEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEÈNOSTNÝCH POIADAVIEK NA OSOBNÉ LODE
A VYSOKORÝCHLOSTNÉ OSOBNÉ PLAVIDLÁ VZH¾ADOM NA OSOBY
S OBMEDZENOU SCHOPNOSOU POHYBU A ORIENTÁCIE
Obeník Výboru pre námornú bezpeènos Medzinárodnej námornej organizácie è. 735 z 24. júna 1996 Odporúèanie o usporiadaní a prevádzke osobných lodí, aby boli uplatnené potreby starích osôb a osôb so zníenou pohyblivosou, sa dodriava pri uplatòovaní týchto veobecných zásad:
1. Prístup na osobnú loï alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo
Osobná loï alebo vysokorýchlostné osobné plavidlo musí by kontruované a vybavené tak, aby osoba s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie mohla ¾ahko nastúpi a vystúpi a aby bol zabezpeèený prístup na rôzne
paluby bez cudzej pomoci alebo pomocou rámp, zdvíhadiel alebo výahov. Upozornenia na taký prístup majú by
umiestnené pri vetkých takých prístupoch na osobnej lodi alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle a na vhodných miestach po celej osobnej lodi alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle.
2. Znaèky
Znaèky rozmiestnené na osobnej lodi alebo vysokorýchlostnom osobnom plavidle na pomoc cestujúcim sú prístupné a ¾ahko èitate¾né pre osoby s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie, ako aj pre osoby s pokodením zmyslových orgánov a umiestnené na verejne prístupných a dobre vidite¾ných miestach.
3. Prostriedky oznamovania správ
Na palube osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného plavidla sú prostriedky írenia vizuálnych a verbálnych oznámení, ako sú správy o mekaní, zmeny cestovného poriadku a sluby na palube pre osoby s obmedzenou
schopnosou pohybu a orientácie.
4. Poplach
Poplachový systém a poplachové spínaèe musia by kontruované tak, aby boli prístupné a varovali vetkých s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie.
5. Dodatoèné poiadavky na zabezpeèenie pohyblivosti vo vnútri osobnej lode alebo vysokorýchlostného osobného
plavidla
Zábradlia, chodby a prístupové cesty, otvory dverí a dvere musia umoni pohyb osoby na invalidnom vozíku. Výahy, paluby pre vozidlá, salóny pre cestujúcich, obytné priestory a kúpe¾ne musia by kontruované tak, aby boli
primerané a vhodným spôsobom prístupné pre osoby s obmedzenou schopnosou pohybu a orientácie.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 582/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpeènostných pravidlách a normách pre osobné lode (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4.) v znení smernice Komisie 2002/25/ES z 5. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 7/zv. 6.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 7/zv. 7.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/24/ES zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, 7/zv. 7.) a smernice Komisie 2003/75/ES z 29. júla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).
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