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Harmonogram kvalifikačného kurzu
vodcu malého plavidla pre vnútrozemské vodné cesty

TEORETICKÁ VÝUČBA:
27. 09. 2019 (piatok) 13:00 – 20:00, budova RPU *
➢ Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
(CEVNI). (Povinné pre kategóriu A, B, C)
➢ Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení
neskorších predpisov. (Povinné pre kategóriu A, B, C)

28. 09. 2019 (sobota), 08:00 – 20:00, budova RPU *
➢ Plavebný zemepis, plavebná náuka. (Povinné pre kategóriu A, B, C)
➢ Stavba lodí, lodné stroje, elektrotechnika. (Povinné pre kategóriu B)
➢ Plachetnice. (Povinné pre kategóriu C)

PRAKTICKÁ VÝUČBA:
29. 09. 2019 (nedeľa), 13:00 – 19:00, SPV Domaša) **

TEORETICKÁ SKÚŠKA:
09. 10. 2019 (streda), doobeda, ŠOD ***

PRAKTICKÁ SKÚŠKA: (uznáva sa aj pre licenciu námorného rekreačného plavidla)
09. 10. 2019 (streda), poobede, SPV Domaša **
*

budova RPU (Rektorát Prešovskej univerzity), 17. novembra 15, Prešov, sekcia E, prízemie, č. dv. 138.

**

Stredisko praktického výcviku (SPV) Skipper Academy na VD Domaša – rekreačná oblasť Dobrá

*** Štátny odborný dozor (ŠOD) Košice, Slnečná 24
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Cena kvalifikačného kurzu (členský poplatok) je:
300,00 € (oprávnenie kategórie A, B)
400,00 € (oprávnenie kategórie A, B, C)
Vyššie uvedený poplatok zahŕňa kvalifikačný kurz vodcu malého plavidla (teoretická výučba 25 hodín,
praktická výučba 7 hodín), študijný materiál (vstup do elektronickej knižnice SKIPPER ACADEMY) a
občerstvenie. Vyššie uvedená suma nezahŕňa správne poplatky, spojené s vystavením certifikátu, t. j.
poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti VMP v sume 33,00 EUR a poplatok za vydanie
preukazu odbornej spôsobilosti v sume 9,50 EUR, viď
http://nsat.sk/dopravny-urad-menu-udaje-a-dokumenty/poplatky/divizia-vnutrozemskej-plavby/statny-odbornydozor/sod-kosice/

Preukaz odbornej spôsobilosti, vydaný Dopravným úradom SR v Európskej únii, má medzinárodnú
(európsku) platnosť a vydáva sa na dobu neurčitú.
Upozornenie: niektoré preukazy (licencie), vydané v Poľskej republike nemajú medzinárodnú platnosť,
majú len regionálnu, t. j. teritoriálnu platnosť, preto sa na území Slovenskej republiky a v iných štátoch
EÚ neuznávajú.
Rozsah oprávnenia vodcu malého plavidla:
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 20 m 2
D - plť určená na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty
Malé plavidlo: plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a
plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s
dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo
vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami,
prievozných lodí a plávajúcich strojov.
Medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti Vás oprávňuje riadiť vlastné, alebo požičané (charter)
malé plavidla (motorová jachta alebo plachetnica) na vnútrozemských vodných cestách Európy.
Predmetné plavidla, okrem dopravy, môžu slúžiť ako ubytovacia jednotka (hausboat), čo dáva
možnosť zaujímavo stráviť voľnočasové aktivity a dostať sa na miesta neprístupné väčšine
dovolenkujúcich osôb.
Bližšie informácie na:
➢ http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/vodca-maleho-plavidla/
➢ SKIPPER ACADEMY: Ing. Oleg Tkáč, PhD., +421 915 807 414, skipperunipo@gmail.com

O uvedené informácie sa môžete podeliť i so svojimi priateľmi.
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