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INFORMÁCIA 
ako postupovať pri získaní rýnskeho preukazu vodcu plavidla 

 
 
ZKR v roku 2007 začala proces uznávania odborných spôsobilostí (preukazov) vodcov 
plavidiel vydaných v jej nečlenských štátoch, v rámci ktorého sú uznávané aj preukazy 
vydané našim štátnym orgánom (Štátnou plavebnou správou). To je však podmienené tým, že 
majitelia takýchto rovnocenne uznaných preukazov preukážu aj schopnosť a znalosti pre 
plavbu na úseku medzi Ifezheimom a prievozom v Spyku.  
 
Túto schopnosť môžu preukázať podľa §7.06 č.1 Nariadenia o posádkach na Rýne, po 
absolvovaní potrebného množstva plavieb týmto úsekom a zložením skúšky o potrebnej 
znalosti úseku pred príslušnou komisiou rýnskeho plavebného úradu. Rýnskym plavebným 
úradom potvrdené plavby úsekov sú podmienkou na pripustene ku skúške na získanie 
rýnskeho preukazu spôsobilosti vodcu plavidla. 
 
V nasledovnom vymenovávame rýnske plavebné úrady uznané pre vykonávanie takejto 
skúšky (skúšky z úsekovej spôsobilosti): 
 

BELGICKO 
 

Príslušný úrad: 
S P F Mobilité et Transports/ F.O.D. Mobileit en Vervoer 
Direction Générale Transport Terrestre/ Directoraat-Generaal Vervoer Te Land 
City Atrium rue du Progrés 56/ City Atrium Vooruitgangstraat 56 
B-1210 Bruxelles/ B-1210 Brussel 
 
Informácie a formulár žiadosti sú k dispozícii: 
Tel.: + 32 (0)2 277 36 38 alebo 39 
Fax: + 32 (0)2 277 40 46 
Webová stránka: www.mobilit.fgov.be  
Časť: Wasser (voda) – Frachtschifffahrt (nákladná lodná doprava) – Binnenschifffahrt 
(vnútrozemská plavba) 
 
Skúška pozostáva z maximálne 2,5 hodinového všeobecného testu na PC (v závislosti od 
požadovaného úseku), ktorý obsahuje napr. aj vyplnenie chýbajúcich častí na mape. 
 
Informácie a prihlasovací formulár je k dipozícii na nasledovných adresách: 
 
 

HOLANDSKO 
 
Príslušný úrad: 
CBR divise CCV, afdeling Binnenvaart 
Postbus 1970 
NL-2280 DV Rijswijk 
 



Informácie a formulár žiadosti sú k dispozícii: 
Tel.: + 31 (0) 900 0210 
Email: informatie.binnenvaart@ccvexamenhuis.nl 
Webová stránka: www.binnenvaartexamens.nl 
 
Skúška pozostáva zo všeobecného testu obsahujúceho 20 otázok, vždy podľa požadovaného 
úseku, ako aj vyplnenie chýbajúcich častí na mape. 
 
 

ŠVAJČIARSKO 
 

Príslušný úrad: 
Schweizerische Rheinhäfen 
Hochbergerstrasse 160 
CH-4019 Basel 
 
Informácie a formulár žiadosti sú k dispozícii: 
Tel.: + 41 (0) 61 639 95 95 
Website: www.port-of-switzerland.ch 
 
Skúška pozostáva zo všeobecného testu zo špeciálnych policajných predpisov na 
požadovanom úseku (trvanie 30 až 60 minút) a ku charakteristikám požadovaného úseku 
vypracovaných kresieb (trvanie cca 30 až 60 minút), t.j. vyplnenie chýbajúcich častí na mape. 
Skúšku je možné robiť v nemeckom jazyku. 
 
 
FRANCÚZSKO  a NEMECKO  zatiaľ nevykonávajú skúšky z úsekovej spôsobilosti. 
 
 


