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Žiadosť o:  vykonanie skúšky a) 

vykonanie I. opravnej skúšky b) 

   vykonanie II. opravnej skúšky b) 

odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pre druhy oprávnení A, B, C, D 

Vyplní žiadateľ 

Priezvisko .............................................................. meno ........................................ titul...................... 

Dátum narodenia............................ miesto narodenia ......................................... štátna príslušnosť........... 

Adresa trvalého bydliska ................................................................................... PSČ:........................... 

Číslo a druh dokladu totožnosti ................................. -.......................................................................... 

telefónne číslo, email (nepovinný údaj)................................................................................................. 

a) Žiadam o vykonanie skúšky pre kategóriu:

 A     B C              D   

b) Riadnu skúšku som vykonal dňa  ......../......../..............

    Neprospel som z: kategórie: 

 teoretickej časti skúšky        A                B    C     D   

praktickej časti skúšky 

Týmto vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol, sú skutočné, pravdivé, úplné, aktuálne a presné. Súčasne 
potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol dobrovoľne a bez nátlaku. 

V ...........................................  Dátum: ........./.........../...............    ....................................................... 
vlastnoručný podpis 

Vyplní poverená osoba 

POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ KVALIFIKAČNÉHO KURZU 
Osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu: ......................................................................................... 
 

Dátum absolvovania kurzu: ................................ 

V ...................................  Dátum:....................................  pečiatka a podpis ......................................... 

     -   požadované označiť krížikom 

Prílohy: doklad o ukončení minimálne základného vzdelania 
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace 
doklad o uhradení správneho poplatku, resp. e-kolky 
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Vyplní Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej plavby 

Vykonanie       I. /       II.  opravnej skúšky povolené dňa: ............................. 

na DÚ v ...................................... 

z časti skúšky:   z teoretickej časti skúšky   pre kategórie:   

  z praktickej časti skúšky       A          B   C    D 

        podpis predsedu skúšobnej komisie 

Pozn.: Druhy oprávnení na vedenie malých plavidiel: 
A – bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW 
B – s vlastným pohonom o výkone nad 20 kW 
C – s použitím plachiet nad 12 m2

D – plť určená na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty 
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