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VYDANIE SLUŽOBNEJ LODNÍCKEJ KNIŽKY

Dopravný úrad ako orgán štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu v zmysle § 39 písm. i) bod 5. 
zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva a odníma služobné lodnícke knižky  
pre členov posádok plavidiel.

Od 01. marca 2011 sa vydáva nový typ služobných lodníckych knižiek, ktoré sú v zmysle  
Administratívnej dohody o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek uznávané  
aj v rýnskej plavebnej oblasti.  Služobné lodnícke knižky vydané do 31. decembra 2010 stratili  
platnosť 31. decembra 2012.
Služobnú lodnícku knižku vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti člena posádky plavidla, 
ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie 
alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
K žiadosti sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 x 3,5 cm.

Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky môže podať aj ďalší člen posádky plavidla, ktorý  
vykonáva na plavidle funkciu pomocného lodníka. Na funkciu pomocný lodník môže byť zaradený 
uchádzač, ak má vek 16 rokov a základné vzdelanie, pričom palubné práce musí vykonávať pod 
dohľadom osoby, ktorú určí vodca plavidla.

Pomocný lodník (ak žiadateľ nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti) k žiadosti tiež  
prikladá overenú kópiu dokladu o ukončení minimálne základného vzdelania.
Správny poplatok vo výške 33 € je splatný pri podaní žiadosti o vydanie služobnej lodníckej  
knižky. Informácie o platení správnych poplatkov sú uvedené na tejto stránke1.
K žiadosti sa prikladá aj lekársky posudok od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné  
lekárstvo nie starší ako tri mesiace na predpísanom tlačive.
Tlačivá – žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti 
člena posádky plavidla sú k dispozícii na tejto stránke2.
Žiadosť je možné zaslať na poštovú adresu: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 
Bratislava, alebo podať osobne v podateľni Dopravného úradu na prístavnej 10 v Bratislave.

Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov
Lodné posádky

Príloha 1: Lekársky posudok 
Príloha 2: Žiadosť o vydanie služobnej lodníckej knižky

1. http://nsat.sk/dopravny-urad-menu-udaje-a-dokumenty/poplatky/
2. http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/clen-posadky-plavidla/tlaciva-cpp/
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EURÓPSKA DOHODA O MEDZINÁRODNEJ  
PREPRAVE NEBEZPEČNÉHO TOVARU  
PO VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH 
ADN - KURZ

BEZPEČNOSTNÝ PORADCA
Dopravný úrad v súlade s § 5a ods. (4) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“)vydá osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len “osvedčenie“) žiadateľovi, ktorý  
absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou  
je Slovenská republika viazaná (Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného  
tovaru po vnútrozemských cestách, ADN).
Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje 
v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor 
osvedčenia je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.  Ak dôjde 
k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej 
žiadosti duplikát osvedčenia.

ODBORNÍK NA PLAVIDLE
Podľa § 5b ods. (1) zákona, na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, sa musí  
nachádzať odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý splnil podmienky 
ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Žiadateľ o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podáva Dopravnému úradu žiadosť,  
ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto  
narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní 
skúšky; ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý absolvoval  
obnovovacie školenie, protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá. Potvrdenie o absolvovaní  
školenia vydáva poverená osoba a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia podľa  
odseku 4 zákona. Na školenie a skúšku sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská  
republika viazaná. Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa  
obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto 
narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia o osobitných znalostiach je uvedený v medzinárodnej 
zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu 
osvedčenia o osobitných znalostiach, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát 
osvedčenia o osobitných znalostiach.

SPRÁVNE POPLATKY
Podľa sadzobníka správnych poplatkov časti VI. Doprava,  položky 93 zákona č. 145/1995 Z.z.,  
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa spoplatňuje:
a) vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka 165,50,- €
b) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu alebo odborníka 6,50,- €
c) vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena b) 9,50,- €

Informácie o možnosti platby nájdete na tejto stránke3. Pri platbe uvádzajte, prosím, svoje meno  
a variabilný symbol správneho poplatku.

3. http://nsat.sk/dopravny-urad-menu-udaje-a-dokumenty/platby/
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CENNÍK ŠKOLENÍ ODBORNÍKOV NA PLAVIDLE ADN

Typ školenia Cena za školenie

Základné školenie na prepravu suchých nákladov * 240 €

Základné školenie na prepravu v tankových plavidlách typu N * 240 €

Základné školenie kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) * 300 €

Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu C * 150 €

Špecializované školenie na prepravu v tankových plavidlách typu G * 150 €

Obnovenie osvedčenia na prepravu suchých nákladov 200 €

Obnovenie osvedčenia na prepravu v tankových plavidlách typu N 200 €

Obnovenie osvedčenia kombinované (suchý náklad a tankové plavidlá typu N) 240 €

Obnovenie osvedčenia špecializovaného na prepravu chemikálií  
alebo plynov (určené iba pre žiadateľov, ktorí nemajú ako doložiť prax).

80 €

TERMÍNY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 
Termíny štátnych skúšok bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle podľa dohody ADN 
Dopravný úrad oznamuje, že štátne skúšky bezpečnostného poradcu a odborníka na plavidle 
podľa dohody ADN bude v roku 2021 organizovať nasledovne:

Por. č. Dátum, čas Miesto konania Odborná  
spôsobilosť

Posledný termín 
odovzdania 
žiadosti

1. 19.02.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 22.01.2021

2. 19.03.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 19.02.2021

3. 16.04.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 19.03.2021

4. 14.05.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 16.04.2021

5. 18.06.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 21.05.2021

6. 16.07.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 18.06.2021

7. 13.08.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 16.07.2021

8. 24.09.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 27.08.2021

9. 22.10.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 17.09.2021

10. 12.11.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 15.10.2021

11. 10.12.2021, 9:00 DÚ – Divízia vnútrozemskej plavby BP + ONP 12.11.2021

BP – Bezpečnostný poradca ADN
ONP – Odborník na plavidle

Príloha 3: Žiadosť o vykonanie skúšky ADN
Príloha 4: Žiadosť o vydanie osvedčenia ADN
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KURZY STCW 1978/2010

Medzinárodná dohoda o výcviku, vydávaní preukazov spôsobilosti a držaní strážnej služby  
pre námorníkov, 1978 a doplnená v r. 1995 a v r. 2010, zaviedla pre všetkých členov posádok  
námorných lodí povinnosť absolvovať tzv. Basic Safety Training, ktorý pozostáva zo štyroch  
základných kurzov, ako nasleduje nižšie:      
      
BASIC SAFETY TRAINING:

1. Osobná bezpečnosť a sociálna zodpovednosť (Personal Safety and Social Responsibility)  
– IMO 1.21

2. Základy prvej pomoci (Elementary First Aid) – IMO 1.13
3. Osobné záchranné techniky (Personal Safety Techniques) – IMO 1.19
4. Protipožiarny kurz, základný stupeň (Basic Fire Fighting) – IMO 1.20

Tieto kurzy sa podľa požiadaviek uvedenej konvencie majú absolvovať ešte pred nalodením  
na námornú loď. Kurzy sa týkajú ako profesionálnych námorníkov – dôstojníkov a mužstva, tak  
aj obslužného personálu, hudobníkov, fotografov atď. Pre človeka, ktorý v živote nebol na  
námornej lodi, sú tieto kurzy veľmi dobrým úvodom do lodnej problematiky pokiaľ ide  
o jeho vlastnú bezpečnosť.                   

Uvedené štyri základné kurzy organizujeme v Bratislave a preukazy spôsobilosti po ich  
absolvovaní vydáva Námorný úrad (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).                                                                                         

Okrem týchto základných kurzov v Bratislave organizujeme ďalšie kurzy:

5. Protipožiarny kurz – pokročilý stupeň (Advanced Fire Fighting) – IMO 2.03
6. Zvládanie davu v krízových situáciách (Crowd and Crisis Management) – IMO 1.28 / 1.29
7. Zdravotnícka prvá pomoc (Medical First Aid) – IMO 1.14 – vyšší stupeň poskytovania prvej 

pomoci, tento kurz je potrebný len pre určité funkcie
8. Oboznámenie sa s bezpečnostnými rizikami (Security Awareness Training) – IMO 3.27  

– musí ho mať každý člen posádky námornej lode od profesionálnej posádky po chyžnú.
9. Námorník určený na vykonávanie bezpečnostných povinností (Seafarer with Designated 

Security Duties) – IMO 3.26

Pre dôstojníkov – povinné od 01.01.2017:

10. Bridge Resource Management  (Management Level)
11. Engine Room Resource Management (Management Level)
12. Engine Room Resource Management (Operational Level)

KONTAKT 
Námorná škola v Bratislave
Združenie pre námorné vzdelávanie
Ul.Svornosti 41, 821 06 Bratislava

Tel. č.: 0948-651 795, 0904-063 438
E-mail: borosova@namornaskola.sk, juraj.boros@namornaskola.sk

NÁMORNÁ ŠKOLA V BRATISLAVE
Kurzy STCW, Námorná škola
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