Priezvisko a meno.............................................................................................................
Adresa trvalého pobytu.....................................................................................................
.................................................................................................................
Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
Foto

Kolok

odbor námorný úrad
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Žiadosť o vydanie
medzinárodného preukazu odbornej spôsobilosti
veliteľa námorného rekreačného plavidla
na mori

Dátum a miesto narodenia ................................................................................................
Štátna príslušnosť ................................
Číslo OP............................................................................................................................
Dátum a miesto konania teoretickej skúšky .....................................................................
Plavebná oblasť ................................
Druh plavidla (plachetnica, motorová loď) ......................................................................

Dňa ...........................................................

....................................................
podpis žiadateľa

Pokyny pre podávanie žiadosti:
1. K žiadosti pre plavebnú oblasť C - veliteľ námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby - priložte:
a) 2 farebné fotografie 3,5 x 3,0 cm (fotografie nelepiť, len priložiť, na rube označiť menom a priezviskom ),
b) kolok v hodnote 40 eur ( nelepiť na žiadosť, len priložiť ),
c) protokol o vykonaní teoretickej skúšky,
d) protokol o vykonanej praktickej skúške odbornej spôsobilosti pre plavebnú oblasť
(mená a kontaktné údaje poverených inštruktorov pre praktické skúšky sú na oddelení námorného úradu),

C

e) prehľad plavebnej praxe jachtára ( na predpísanom tlačive ), alebo jachtársku knižku, alebo lodný denník
potvrdzujúci, že žiadateľ absolvoval najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na námornom rekreačnom
plavidle poháňanom motorom,
f) preukaz obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.
2. K žiadosti pre plavebnú oblasť B - veliteľ námorného rekreačného plavidla morskej plavby - priložte:
a) 2 farebné fotografie 3,5 x 3,0 cm (fotografie nelepiť, len priložiť, na rube označiť menom a priezviskom ),
b) kolok v hodnote 40 eur ( nelepiť na žiadosť, len priložiť ),
c) protokol o vykonaní teoretickej skúšky,
d) prehľad plavebnej praxe jachtára ( na predpísanom tlačive ), alebo jachtársku knižku, alebo lodný denník
potvrdzujúci, že žiadateľ absolvoval najmenej 2 000 námorných míľ, z toho 1000 námorných míľ vo funkcii
veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby,
e) preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby ( stupeň C),
f) preukaz obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.
3. K žiadosti pre plavebnú oblasť A priložte:
a) 2 farebné fotografie 3,5 x 3,0 cm (fotografie nelepiť, len priložiť, na rube označiť menom a priezviskom ),
b) kolok v hodnote 40 eur ( nelepiť na žiadosť, len priložiť ),
c) protokol o vykonaní teoretickej skúšky,
d) prehľad plavebnej praxe jachtára ( na predpísanom tlačive ), alebo jachtársku knižku, alebo lodný denník
potvrdzujúci, že žiadateľ absolvoval najmenej 5 000 námorných míľ, z toho 3 500 námorných míľ vo funkcii
veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby,
e) preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby ( stupeň B),
f) všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu.

Medzinárodný preukaz spôsobilosti č. ...................................................................................................

vydal ....................................................................................

prevzal .....................................................................................
dňa

podpis

