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Plavebná náuka 

(písomná skúška) 

 

1. Kormidelné systémy - funkcia 

2. Kotevné zariadenie - použitie 

3. Vyväzovacie zariadenia a prostriedky plavidiel 

4. Zásady predchádzania nehodám 

5. Merania, ktoré treba vykonať v prípade poškodenia, kolízie a nabehnutia na plytčinu 

vrátane upchatia netesností 

6. Použitie záchranných prostriedkov a vybavenia 

7. Postup pri záchranných prácach pri plavebných nehodách 

8. Prvá pomoc v prípade nehôd 

9. Spôsoby záchrany života a príslušné vybavenie 

10. Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia 

11. Protipožiarne zariadenie a jeho použitie 

12. Prevencia proti znečisťovaniu vodných ciest 

13. Plavidlá stojace na tečúcej vode 

14. Plavidlá stojace v plavebnej dráhe alebo v jej bezprostrednej blízkosti 

15. Zabezpečenie zazimovaných plavidiel 

16. Zásady pri manipulovaní s nebezpečnými látkami 

17. Ako chrániť cestujúcich v prípade evakuácie, poškodenia lode, nabehnutia lode na 

plytčinu, kolízie, explózie a v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky na 

lodi 
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Plavebné právo 

(písomná skúška) 

 

1. Charakteristika zákona o vnútrozemskej plavbe                                                    

2. Vymedzenie pojmov: vnútrozemská plavba, vnútrozemská vodná cesta, prístavisko, 

prevádzka plavidiel, plavidlo, malé plavidlo, prievozná loď, plávajúci stroj, plávajúce 

zariadenie 

3. Vodné cesty a prístavy 

4. Úlohy správcu toku z hľadiska plavby 

5. Súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste 

6. Spôsobilosť plavidla na plavbu 

7. Overovanie technickej spôsobilosti plavidiel, lodné listiny s tým súvisiace a doba ich 

platnosti, príslušnosť orgánov 

8. Povinnosti prevádzkovateľa plavidla 

9. Plavidlá podliehajúce registrácii 

10. Úlohy Registra plavidiel 

11. Používanie vlajok a štandardy prezidenta 

12. Ciachovanie plavidla v zmysle zákona č. 338/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov 

13. Poistenie zodpovednosti 

14. Lodné listiny 

15. Člen posádky plavidla 

16. Odborná a zdravotná spôsobilosť členov posádky plavidla 

17. Klasifikácia plavidiel  

18. Vyhradené technické zariadenia 

19. Pojem plavebnej nehody 

20. Hlásenie plavebných nehôd 

21. Vyšetrovanie plavebných nehôd 

22. Vyšetrovanie plavebných nehôd - príslušnosť orgánov 

23. Spolupráca s inými štátnymi orgánmi pri vyšetrovaní plavebnej nehody 

24. Formy postihu za plavebnú nehodu 

25. Povinnosti vodcu alebo prevádzkovateľa plavidla, ako aj osoby poverenej hliadkou 

nad nimi pri plavebnej nehode 

26. Zodpovednosť za škody spôsobené plavebnou nehodou 

27. Závažné následky plavebnej nehody a povinnosti vodcu plavidla s tým súvisiace 

28. Plavebné nehody a spoločné havárie a základné charakteristické črty ich rozlíšenia 

29. Povinnosť zabrániť hroziacemu nebezpečenstvu 

30. Všeobecné ohrozenie v plavebnej prevádzke z hľadiska trestného zákona 

31. Orgány štátnej správy vo vnútrozemskej plavbe 

32. Postavenie a úlohy Dopravného úradu vo vnútrozemskej plavbe 

33. Úlohy Ministerstva dopravy a výstavby SR v rámci vnútrozemskej plavby 

34. Úlohy Dopravného úradu v rámci vnútrozemskej plavby 

35. Úlohy Dopravného úradu týkajúce sa výkonu štátneho odborného dozoru nad 

plavebnou bezpečnosťou 

36. Úlohy Dopravného úradu v oblasti plavidiel 

37. Úlohy Dopravného úradu týkajúce sa členov posádok plavidiel 

38. Úlohy Dopravného úradu týkajúce sa vnútrozemských vodných ciest 

39. Úlohy Dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru všeobecne 

40. Štátny odborný dozor vo vnútrozemskej plavbe 



Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu 

3 
 

41. Oprávnenia plavebných inšpektorov pri výkone štátneho odborného dozoru 

42. Plavebné opatrenia 

43. Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

44. Používanie a znečisťovanie povrchových vôd 

45. Sankcie 

 


