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KAPITOLA 17 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  P L Á V A J Ú C E  S T R O J E  

Článok 17.01 

Všeobecne 

Na konštrukciu a vybavenie plávajúcich strojov sa vzťahujú kapitoly 3, 7 až 14 a kapitola 16. 
Plávajúce stroje s vlastnými prostriedkami pohonu spĺňajú aj požiadavky kapitoly 5 a 6. Pohonné 
jednotky umožňujúce prevádzku iba na krátkych tratiach nepredstavujú vlastný prostriedok pohonu. 

Článok 17.02 

Výnimky 

1. Inšpekčný orgán môže udeliť výnimky z týchto požiadaviek: 

a) článok 3.03, odseky 1 a 2 platia mutatis mutandis, 

b) článok 7.02 platí mutatis mutandis, 

c) maximálne hladiny akustického tlaku predpísané v článku 12.02 odsek 5, druhá veta môžu 
byť prekročené počas prevádzky pracovného mechanizmu plávajúceho stroja pod 
podmienkou, že počas prevádzky nik na palube v noci nespí,    

d) je možné udeliť výnimky z ostatných požiadaviek týkajúcich sa konštrukcie, pracovného 
mechanizmu alebo vybavenia, ak sa v každom prípade zaistí rovnaká bezpečnosť. 

2. Inšpekčný orgán môže upustiť od uplatňovania týchto požiadaviek: 

a) článok 10.01 odsek 1 neplatí, ak sa plávajúci stroj počas prevádzky dá bezpečne ukotviť 
pomocou pracovnej kotvy alebo pilót. Avšak plávajúci stroj s vlastnými prostriedkami 
pohonu majú najmenej jednu kotvu spĺňajúcu požiadavky článku 10.01 odsek 1, ak sa 
empirický koeficient k považuje za rovnajúci sa 45 a pre T sa uvažuje najmenšia výška,   
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b) článok 12.02, odsek 1, druhá časť vety: ak sa obývacie priestory dajú adekvátne osvetľovať 
elektrickou energiou, 

3. okrem toho platí: 

a) pre článok 8.08, odsek 2, druhá veta, odvodňovacie čerpadlo je poháňané motorom, 

b) pre článok 8.10 odsek 3, hluk neprevýši hodnotu 65 db(A) v bočnej vzdialenosti 25 m od 
boku lode na žiadnom plávajúcom stroji počas prevádzky jeho pracovného mechanizmu, 

c) pre článok 10.03 odsek 1, ak je na palube umiestnený pracovný mechanizmus nie napevno 
pripojený k plavidlu, vyžaduje sa najemnej jeden ďalší prenosný hasiaci prístroj,  

d) pre článok 14.02 odsek 2, okrem vybavenia na skvapalnený plyn pre domáce použitie 
môžu byť aj iné zariadenia na skvapalnený plyn. Tieto zariadenia a ich príslušenstvo 
spĺňajú požiadavky jedného z členských štátov. 

Článok 17.03 

Dodatočné požiadavky 

1. Plávajúci stroj, na ktorých sa počas prevádzky vyskytujú ľudia, sú vybavené všeobecným 
poplachom. Výstražný signál možno zreteľne rozoznať od ostatných signálov a v obývacích 
priestoroch a na všetkých pracovných staniciach vydáva takú hladinu akustického tlaku zvuku, 
ktorá je minimálne o 5 db(A) vyššia ako maximálna miestna hladina akustického tlaku.  
Poplach možno spustiť z kormidlovne a hlavných pracovných staníc. 

2. Pracovné vybavenie má dostatočnú pevnosť, aby unieslo záťaže, ktorým je vystavené, a spĺňa 
požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových zariadení1. 

3. Stabilita (odolnosť voči preváženiu) a pevnosť pracovného zariadenia a v prípade potreby aj 
jeho pripojených častí je taká, aby mohlo zniesť sily vyplývajúce z očakávaného náklonu, 
vyvažovania a pohybu plávajúceho stroja.    

                                                 
1 Ú. v. ES L 207, 23.7.1998, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/79/ES (Ú. v. ES 

L 331, 7.12.1998, s.  
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4. Ak sa náklady dvíhajú pomocou kladky, maximálne povolené zaťaženie odvodené od stability 
a pevnosti je vystavené na poprednom mieste na paneloch na palube a v riadiacich staniciach. 
Ak sa zdvižná kapacita môže zvýšiť pomocou pripojenia dodatočných plavákov, zreteľne sa 
uvádzajú hodnoty schválené pre kapacitu s týmito dodatočnými plavákmi aj bez nich.   

Článok 17.04 

Zvyšková bezpečná vzdialenosť 

1. Na účely tejto kapitoly a odchylne od článku 1.01 tejto prílohy, zvyšková bezpečná vzdialenosť 
znamená najkratšiu vertikálnu vzdialenosť od hladiny vody k najnižšej časti plávajúceho stroja, 
za ktorou už nie je vodotesné, pričom sa do úvahy berie vyvažovanie a náklon vyplývajúce z 
momentov spomínaných v článku 17.07 odsek 4.   

2. Zvyšková bezpečná vzdialenosť je postačujúca podľa článku 15.07 odsek 1 pre každý 
vodotesný otvor odolný voči vodnej triešti, ak je najmenej 300 mm.  

3. Pri otvore, ktorý nie je vodotesný a odolný voči vodnej triešti, je zvyšková bezpečná 
vzdialenosť najmenej 400 mm. 

Článok 17.05 

Zvyškový voľný bok 

1. Na účely tejto kapitoly a odchylne od článku 1.01 tejto prílohy, zvyškový voľný bok znamená 
najkratšiu vertikálnu vzdialenosť od hladiny vody a hornou plochou paluby pri jej okraji, 
pričom sa do úvahy berie vyvažovanie a náklon vyplývajúce z momentov spomínaných v 
článku 17.07 odsek 4.   

2. Zvyškový voľný bok je postačujúci podľa článku 15.07 odsek 1, ak je najmenej 300 mm.  

3. Zvyškový voľný bok sa môže zmenšiť, ak sa preukáže splnenie požiadaviek článku 17.08. 

4. Ak sa tvar plaváka zjavne líši od tvaru pontónu, ako v prípade valcovitého plaváka, alebo ak 
prierez plaváka má viac ako štyri strany, inšpekčný orgán môže požadovať alebo schváliť 
voľný bok iný, ako sa uvádza v odseku 2. To platí aj pre plávajúce stroje skladajúce sa z 
niekoľkých plavákov.   
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Článok 17.06 

Skúška náklonu 

1. Potvrdenie stability podľa článkov 17.07 a 17.08 vychádza zo správne vykonanej skúšky 
náklonu. 

2. Ak počas skúšky náklonu nie je možné dosiahnuť adekvátne uhly náklonu alebo ak skúška 
náklonu spôsobuje neprimerané technické ťažkosti, môže ju nahradiť výpočet ťažiska a 
hmotnosti plavidla. Výsledok výpočtu hmotnosti sa skontroluje zmeraním ponoru a rozdiel 
nepresiahne ± 5 %.  

Článok 17.07 

Potvrdenie stability 

1. Potvrdí sa, že zvyškový voľný bok a zvyšková bezpečnostná vzdialenosť sú postačujúce, ak sa 
zohľadnia záťaže pôsobiace počas prevádzky pracovného mechanizmu a počas plavby. Pre 
tento účel súčet vyváženia a uhlov náklonu nepresiahhne 10° a spodná časť plaváka sa 
neponorí. 

2. Potvrdenie stability zahŕňa tietoe údaje a doklady: 

a) výkresy plaváka a pracovného mechanizmu v mierke a podrobné údaje o nich potrebné na 
potvrdenie stability, ako napríklad obsah nádrží, otvory poskytujúce prístup do vnútra 
plavidla, 

b) hydrostatické údaje alebo krivky, 

c) krivky vratného ramena pre statickú stabilitu v rozsahu požadovanom v súlade s odsekom 
5 nižšie alebo článkom 17.08,  

d) opis prevádzkových podmienok spolu s príslušnými údajmi týkajúcimi sa hmotnosti a 
ťažiska vrátane nenaloženého stavu a rozmiestnenia výbavy z hľadiska prepravy, 

e) výpočet klopného, vyvažovacieho a vyrovnávacieho momentu s určením uhla vyvažovania 
a náklonu a príslušného zvyškového voľného boku a zvyškových bezpečnostných 
vzdialeností,   

f) zhrnutie výsledkov výpočtov s určením limitov pre prevádzku a maximálnej záťaže.  
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3. Potvrdenie stability vychádza prinajmenšom z týchto záťažových predpokladov: 

a) merná hmotnosť rýpacích produktov pre rýpadlá  

 - piesky a štrky: 1,5 t/m³ 

 - veľmi mokré piesky: 2,0 t/m³ 

 - zemina, priemerne: 1,8 t/m³ 

 - zmes piesku a vody v potrubiach: 1,3 t/m³; 

b) pre drapákové rýpadlá sa hodnoty uvedené pod píms. a) zvyšujú o 15 %,   

c) pri hydraulických rýpadlách sa do úvahy berie maximálna nosnosť. 

4.1 Potvrdenie stability zohľadňuje momenty vyplývajúce zo: 

a) zaťaženia, 

b) asymetrickej štruktúry, 

c) tlaku vzduchu, 

d) otáčania počas plavby plávajúceho stroja s vlastným pohonom, 

e) protiprúdu v prípade potreby, 

f) balastu a zásob, 

g) záťaže na palube a v prípade potreby aj nákladu, 

h) voľných hladín tekutín, 

i) zotrvačných síl, 

j) ostatných mechanickýcch zariadení. 

 Momenty, ktoré môžu pôsobiť súčasne, sa sčítavajú. 
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4.2 Moment spôsobený tlakom vetra sa vypočíta podľa tohto vzorca: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 kde: 

c = koeficient odolnosti v závislosti od tvaru. 

   Pre sústavu vystuženia trupu c = 1,2 a pre trámy s plným prierezom c = 1,6. Obe  
  hodnoty berú do úvahy nápory vetra. 

   Celá plocha ohraničená kontúrami sústavy vystuženia trupu sa považuje za plochu 
  vystavenú vetru, 

pw = merný tlak vetra, jednotne sa prijíma ako 0,25 kN/m², 

A = bočná rovina nad rovinou maximálneho ponoru v m², 

lw = vzdialenosť od stredu plochy bočnej roviny A od roviny maximálneho ponoru v m. 

4.3 S cieľom určiť momenty spôsobené otáčaním počas plavby v súlade s odsekom 4.1 písm. d) pre 
plávajúce stroje s vlastným motorom sa použije vzorec uvedený v článku 15.03 odsek 6.  

4.4 Moment vyplývajúci z protiprúdu v zmysle odseku 4.1 písm. e) sa berie do úvahy iba pre 
plávajúce stroje, ktoré sú počas prevádzky ukotvené a uviazané proti prúdu.   

4.5 Pri výpočte momentov vyplývajúcich z tekutého balastu a tekutých zásob podľa odseku 4.1 
písm. f) sa stanoví najmenej priaznivý rozsah naplnenia nádrží z hľadiska stability a do výpočtu 
sa zavedie príslušný moment.   

4.6 Moment vyplývajúci zo zotrvačných síl podľa odseku 4.1 písm. i) sa náležite zohľadní, ak je 
pravdepodobné, že pohyb záťaže a pracovného mechanizmu môže ovplyvniť stabilitu.  
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5. Vyrovnávacie momenty plavákov s vertikálnymi bočnými stenami možno vypočítať pomocou 
tohto vzorca 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 kde: 

MG  = metacentrická výška v m, 

ϕ   = uhol náklonu v stupňoch. 

 Tento vzorec platí pre uhly náklonu do 10° alebo pre uhly náklonu zodpovedajúce ponoreniu 
okraja paluby alebo objaveniu sa okraja dna, rozhoduje najmenší uhol. Vzorec možno použiť aj 
na kosé bočné steny po uhly náklonu 5°, platia aj medzné podmienky stanovené v odsekoch 3 a 
4. 

 Ak zvláštny tvar plaváka (plavákov) neumožňuje takéto zjednodušenie, vyžadujú sa krivky 
vratných ramien podľa odseku 2 písm. c). 

Článok 17.08 

Potvrdenie stability v prípade zmenšeného zvyškového voľného boku 

Ak sa využíva zmenšený zvyškový voľný bok podľa článku 17.05 odsek 3, pri všetkých 
prevádzkových podmienkach sa potvrdí, že: 

a) po korekcii pre voľné plochy tekutín je metacentrická výška minimálne 0,15 m, 

b) pri uhloch náklonu od 0 do 30° je vratné rameno najmenej 

h  =  0,30  - 0,28  .  ϕn     [m] 

 ϕn je uhlom náklonu, od ktorého krivka vratného ramena vykazuje záporné hodnoty 
(rozsah stability), nie je menej než 20° alebo 0,35 rad a neuvádza sa do vzorca na viac ako 
30° alebo 0,52 rad, pričom sa za jednotku ϕ n berie radián (rad) (1° = 0,01745 rad), 
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c) súčet uhlov vyváženia a náklonu neprekročí 10°, 

d) zachová sa zvyšková bezpečná vzdialenosť spĺňajúca požiadavky článku 17.04, 

e) zachová sa zvyškový voľný bok najmenej 0,05 m, 

f) pri uhloch náklonu od 0 do 30°, sa zachová zvyškové vratné rameno najmenej  

h  =  0,20  - 0,23  .  ϕn      [m] 

 kde ϕn je uhol náklonu, od ktorého krivka vratného ramena vykazuje záporné hodnoty, 
neuvádza sa do vzorca na viac ako 30° alebo 0,52 mrad. 

 Zvyškové vratné rameno znamená maximálnu vzdialenosť medzi 0° a 30° náklonu medzi 
krivkou vratného ramena a krivkou klopného ramena. Ak voda dosiahne otvor smerom k 
vnútornej časti plavidla pri uhle náklonu menšom ako je uhol zodpovedajúci maximálnemu 
rozdielu medzi krivkami ramien, do úvahy sa berie rameno zodpovedajúce danému uhlu 
náklonu.  

Článok 17.09 

Značky ponoru a stupnice ponoru 

Značky ponoru a stupnice ponoru sú pripevnené v súlade s článkami 4.04 a 4.06. 

Článok 17.10 

Plávajúce stroje bez potvrdenia stability 

1. Od uplatňovania článkov 17.04 až 17.08 možno upustiť pri plávajúcich strojoch: 

a) ktorých pracovný mechanizmus nemôže nijako pozmeniť ich náklon alebo vyváženie a 

b) kde možno rozumne vylúčiť akýkoľvek posun ťažiska.  

2. Avšak: 

a) pri maximálnom zaťažení je bezpečná vzdialenosť najmenej 300 mm a voľný bok 
najmenej 150 mm, 

b) pri otvoroch, ktoré sa nedajú zatvoriť vodotesne a odolne voči vodnej triešti, je bezpečná 
vzdialenosť najmenej 500 mm. 
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KAPITOLA 18 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  P L A V I D L Á  N A  
P R A C O V I S K U  

Článok 18.01 

Prevádzkové podmienky 

Plavidlá na pracovisku, označené ako také v osvedčení Spoločenstva, stanovené v časti I alebo II 
prílohy V sa môžu plaviť mimo pracoviska jedine v nenaloženom stave. Toto obmedzenie sa zapíše 
do osvedčenia Spoločenstva. 

Príslušný orgán vydá pre tento účel plavidlu osvedčenie, v ktorom uvedie trvanie prác a geografické 
hranice pracoviska, na ktorom sa plavidlo môže prevádzkovať.   

Článok 18.02 

Uplatňovanie časti II 

Pokiaľ nebude v tejto kapitole uvedené inak, konštrukcia a vybavenie plavidiel na pracovisku je v 
súlade s kapitolami 3 až 14 časti II. 

Článok 18.03 

Odchýlky 

1. a) článok 3.03, odsek 1 platí mutatis mutandis, 

b) kapitoly 5 a 6 platia mutatis mutandis, ak má plavidlo vlastný pohon, 

c) článok 10.02, odsek 2, písm. a) a b) platia mutatis mutandis, 

d) inšpekčný orgán môže udeliť výnimky z ostatných požiadaviek týkajúcich sa konštrukcie, 
usporiadania a vybavenia, ak sa v každom prípade zaistí ekvivalentná bezpečnosť. 
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2. Inšpekčný orgán môže upustiť od týchto ustanovení: 

a) článku 8.08, odsekov 2 až 8, ak sa nevyžaduje posádka, 

b) článku 10.01, odsekov 1 a 3, ak sa plavidlo na pracovisku dá bezpečne ukotviť pomocou 
pracovných kotiev alebo pilót. Avšak plavidlo na pracovisku s vlastným pohonom je 
vybavené prinajmenšom jednou kotvou spĺňajúcou požiadavky uvedené v článku 10.01, 
odsek 1, ak koeficient k sa berie ako 45 a T sa berie ako najmenšia výška, 

c) článku 10.02, odseku 1 písm. c), ak plavidlo na pracovisku nemá vlastný pohon. 

Článok 18.04 

Bezpečná vzdialenosť a voľný bok 

1. Ak sa plavidlo na pracovisku používa ako rekultivačný čln alebo výsypná pramica, bezpečná 
vzdialenosť mimo lodného priestoru je najmenej 300 mm a voľný bok najmenej 150 mm. 
Inšpekčný orgán môže povoliť menší voľný bok, ak sa vo výpočte predloží dôkaz, že stabilita 
postačuje na náklad s mernou hmotnosťou 1,5 t/m3 a že žiadna strana paluby nedosiahne vodu. 
Do úvahy sa berie aj vplyv skvapalneného nákladu. 

2. Ustanovenia článkov 4.01 a 4.02 platia mutatis mutandis pre plavidlá na pracovisku, ktorých sa 
netýka odsek 1. Inšpekčný orgán môže stanoviť hodnoty odlišné od vyššie uvedených hodnôt 
pre bezpečnú vzdialenosť a voľný bok.    

Článok 18.05 

Malé člny 

Plavidlá na pracovisku nemusia mať malý čln, ak: 
a) nemajú vlastný pohon alebo 

b) malý čln je k dispozícii inde na pracovisku.  

Táto odchýlka sa zapíše do osvedčenia Spoločenstva. 
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KAPITOLA 19 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  H I S T O R I C K É  P L A V I D L Á  

(prázdne) 

 

KAPITOLA 19a 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  K A N Á L O V É  V L EČN É  ČL N Y  

(prázdne) 

KAPITOLA 19b 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  P L A V B U  P L A V I D I E L  N A  
V O D N Ý C H  C E S T Á C H  Z Ó N Y  4  

Článok 19b.01 

Uplatňovanie kapitoly 4 

1. Odchylne od článku 4.01 odsekov 1 a 2, sa pri plavidlách plaviacich sa na vodných cestách 
zóny 4 zmenšuje bezpečná vzdelanosť dverí a otvorov, iných otvorov do lodného priestoru, 
takto: 

a) pre otvory, ktoré môžu byť uzavreté tak, aby boli chránené voči striekaniu a vodotesné, na 
150 mm, 

b) pre otvory, ktoré nemôžu byť uzavreté tak, aby boli chránené voči striekaniu a vodotesné, 
na 200 mm. 

2. Odchylne od článku 4.02, minimálny voľný bok plavidla plaviaceho sa na vodných cestách 
zóny 4 je 0 mm, ak je dodržaná bezpečná vzdialenosť podľa odseku 1. 
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KAPITOLA 20 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  N Á M O R N É  P L A V I D L Á  

(prázdne) 

 
KAPITOLA 21 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  R E K R E AČN É  P L A V I D L Á  

Článok 21.01 

Všeobecne 

Na konštrukciu a vybavenie rekreačných plavidiel sa vzťahujú iba články 21.02 a 21.03. 

Článok 21.02 

Uplatňovanie časti II 

1. Rekreačné plavidlá spĺňajú tieto požiadavky: 

a) z kapitoly 3: 

 článok 3.01, článok 3.02 odseky 1 písm. a) a odsek 2, článok 3.03 odseky 1 písm. a) až po 
odsek 6 a článok 3.04 odsek 1, 

b) kapitola 5, 

c) z kapitoly 6: 

 článok 6.01, odsek 1 a článok 6.08, 
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d) z kapitoly 7: 

 článok 7.01 odseky 1 a 2, článok 7.02, článok 7.03 odseky 1 a 2, článok 7.04 odsek 1, 
článok 7.05 odsek 2, článok 7.13, ak majú kormidlovňu určenú na riadenie radarom jednou 
osobou, 

e) z kapitoly 8: 

 článok 8.01 odseky 1 a 2, článok 8.02 odseky 1 a 2, článok 8.03 odseky 1 a 3, článok 8.04, 
článok 8.05 odseky 1 až 10 a odsek 13, článok 8.08 odseky 1, 2, 5, 7 a 10, článok 8.09 
odsek 1 a článok 8.10, 

f) z kapitoly 9: 

 článok 9.01 odsek 1, mutatis mutandis 

g) z kapitoly 10: 

 článok 10.01 odseky 2, 3 a 5 až 14, článok 10.02 odsek 1 písm. a) až c) a odsek 2 písm. a) 
a e) až h), článok 10.03 odsek 1 písm. a), b) a d): na palube však budú minimálne dva 
hasiace prístroje; článok 10.03 odseky 2 až 6, článok 10.03a, článok 10.03b a článok 10.05, 

h) kapitola 13, 

i) kapitola 14. 

2. Pre rekreačné plavidlá podliehajúce smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES  zo 16. 
júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel1 sa prvá prehliadka a pravidelné prehliadky vzťahujú 
iba na: 

a) článok 6.08, ak majú zátačkomer, 

b) článok 7.01 odsek 2, článok 7.02, článok 7.03 odsek 1 a článok 7.13, ak majú kormidlovňu 
určenú na riadenie radarom jednou osobou, 

                                                 
1 Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 

1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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c) článok 8.01 odsek 2, článok 8.02 odsek 1, článok 8.03 odsek 3, článok 8.05 odsek 5, 
článok 8.08 odsek 2, článok 8.10, 

d) článok 10.01 odseky 2, 3, 6 a 14, článok 10.02 odsek 1 písm. b) a c), odsek 2 písm. a) a e) 
až h), článok 10.03 odsek 1 písm. b) a d), odseky 2 až 6, článok 10.05, 

e) kapitola 13, 

f) z kapitoly 14: 

aa) článok 14.12, 

bb) článok 14.13, schvaľovacia skúška po uvedení do prevádzky inštalácie na skvapalnený 
plyn sa vykoná v súlade s požiadavkami smernice 94/25/ES, inšpekčnému orgánu sa 
predloží správa o schválení, 

cc) články 14.14 a 14.15; inštalácia na skvapalnený plyn je v súlade s požiadavkami 
smernice 94/25/ES, 

dd) kapitola 14 úplne, ak sa inštalácia na skvapalnený plyn namontovala po uvedení 
rekreačného plavidla na trh. 

Článok 21.03 

(prázdne) 
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KAPITOLA 22 

S T A B I L I T A  P L A V I D I E L  P R E P R A V U J Ú C I C H  K O N T A J N E R Y  

Článok 22.01 

Všeobecne 

1. Ustanovenia tejto kapitoly platia pre plavidlá nesúce kontajnery v prípade požadovania 
dokladov o stabilite podľa príslušných predpisov plavebného orgánu platných v členských 
štátoch.   

 Doklady skontroluje a riadne opečiatkuje inšpekčný orgán, alebo sa predložia na kontrolu inde. 

2. Doklady o stabilite poskytujú veliteľovi plavidla zrozumiteľné informácie o stabilite plavidla 
pri všetkých záťažových podmienkach. 

 Doklady o stabilite obsahujú prinajmenšom: 

a) údaje o povolených koeficientoch stability, povolených hodnotách KG alebo povolených 
výškach pre ťažisko nákladu, 

b) údaje týkajúce sa priestorov, ktoré budú naplnené balastovou vodou, 

c) formuláre na kontrolu stability, 

d) pokyny na použitie výpočtu alebo príklad výpočtu pre veliteľa plavidla. 

3. Pri plavidlách, kde je voliteľné, či sa kontajnery budú prepravovať zaistené alebo bez zaistenia, 
sa poskytnú osobitné spôsoby výpočtu na potvrdenie stability pri preprave zaisteného aj 
nezaisteného nákladu v kontajneroch.     

4. Náklad v kontajneroch sa považuje za zaistený iba vtedy, ak je každý jednotlivý kontajner 
pevne pripevnený k trupu plavidla pomocou kontajnerových koľajničiek alebo zaisťovacieho 
zariadenia a jeho poloha sa počas plavby nemôže zmeniť.   



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 222 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

Článok 22.02 

Medzné podmienky a spôsob výpočtu na potvrdenie stability na prepravu nezaistených kontajnerov  

1. Všetky spôsoby výpočtu stability plavidla v prípade nezaistených kontajnerov spĺňajú tieto 
medzné podmienky:  

a) Metacentrická výška MG  je najmenej 1,00 m. 

b) Pri spoločnom pôsobení odstredivej sily vyplývajúcej z otáčania plavidla, tlaku vetra a 
voľných povrchov tekutín uhol náklonu nepresiahne °5 a okraj paluby nie je ponorený.   

c) Klopné rameno vyplývajúce z odstredivej sily vyvolanej otáčaním plavidla sa stanoví 
podľa tohto vzorca: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 kde: 

  cKZ  parameter (cKZ =  0,04) [s2/m]; 

  v  maximálna rýchlosť plavidla vzhľadom na vodu [m/s], 

 KG  výška ťažiska naloženého plavidla nad jeho základňou [m],  

  T'  ponor naloženého plavidla [m]. 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 223 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

d) Klopné rameno spôsobené tlakom vetra sa stanoví podľa tohto vzorca: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 kde: 

 cKW  parameter (cKW = 0,025) [t/m2], 

 A'  bočná rovina nad príslušnou rovinou ponoru s naloženým plavidlom [m2]; 

 D'  výtlak naloženého plavidla [t], 

 lW  výška ťažiska bočnej roviny A' nad príslušnou  rovinou ponoru [m], 

 T '  ponor naloženého plavidla [m]. 

e) Klopné rameno vyplývajúce z voľných plôch dažďovej vody a zvyškovej vody v lodnom 
priestore alebo dvojitom dne sa stanoví podľa tohto vzorca: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 kde: 

 cKfO  parameter (cKfO = 0,015)  [t/m2], 

 b  šírka lodného priestoru alebo časti lodného priestoru v [m],* 

 l  dĺžka lodného priestoru alebo časti lodného priestoru v [m],* 

 D'  výtlak naloženého plavidla [t]. 

f) Pri každej podmienke zaťaženia sa do úvahy berie polovica prísunu paliva a čerstvej vody.  

                                                 
*  Sekcie lodného priestoru poskytujúce voľné plochy vystavené vode vyplývajú z pozdĺžneho 

alebo priečneho vodotesného delenia, ktorým vznikajú samostatné sekcie.  
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2. Stabilita plavidla prevážajúceho nezaistené kontajnery sa považuje za dostatočnú, ak účinná 
hodnota KG  neprevyšuje hodnotu zulKG vyplývajúcu zo vzorca. Hodnota zulKG sa vypočíta 
pre rôzne výtlaky pokrývajúce celý rozsah ponoru. 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=

 [m] 

 Hodnoty menšie ako 11,5 (11,5 = 1/tan5°) sa neprijímajú pre 2F
BWL

. 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Najnižšia hodnota zulKG  podľa vzorca a) alebo b) je rozhodujúca. 

 Vo vzorcoch: 

zulKG  maximálna povolená výška ťažiska naloženého plavidla 
  nad jeho základňou [m], 

KM  výška metastredu nad základňou [m] podľa aproximačného vzorca v časti 3, 
F   príslušný účinný voľný bok pri 1/2 L [m], 

Z   parameter pre odstredivú silu vyplývajúcu z otáčania, 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v   maximálna rýchlosť plavidla vzhľadom na vodu [m/s],  

Tm   príslušný priemerný ponor [m], 

hKW   klopné rameno spôsobené tlakom bočného vetra podľa odseku 1 písm. d) [m], 

hKfO súčet klopných ramien vyplývajúcich z voľnej plochy tekutín podľa odseku 1, písm. e) 
[m]. 
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3. Aproximačný vzorec pre KM  

 Ak nie je k dispozícii hárok s hydrostatickými krivkami, hodnota KM pre výpočet podľa 
odseku 2 a článku 22.03 odsek 2 sa môže stanoviť pomocou týchto  aproximačných vzorcov: 

a) pre plavidlá v tvare pontónu 

2
T

T
H
T

12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) pre ostatné plavidlá 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

Článok 22.03 

Medzné podmienky a spôsob výpočtu na potvrdenie stability na prepravu zaistených kontajnerov 

1. Všetky spôsoby výpočtu stability plavidla v prípade zaistených kontajnerov spĺňajú tieto 
medzné podmienky:  

a) metacentrická výška MG  je minimálne 0,50 m, 

b) pri spoločnom pôsobení odstredivej sily vyplývajúcej z otáčania plavidla, tlaku vetra a 
voľných plôch tekutín nie je ponorený žiadny otvor v trupe, 

c) klopné ramená vyplývajúce z odstredivej sily spôsobenej otáčaním plavidla, tlakom vetra a 
voľnými povrchmi tekutín sa určia podľa vzorcov spomínaných v článku 22.02, odsek 1, 
písm. c) až e),   

d) pri každej podmienke zaťaženia sa do úvahy berie polovica prísunu paliva a čerstvej vody.  
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2. Stabilita plavidla prevážajúceho nezaistené kontajnery sa považuje za dostatočnú, ak účinná 
hodnota KG  neprevyšuje hodnotu zulKG  vyplývajúcu zo vzorca, ktorá bola vypočítaná pre 
rôzne výtlaky pokrývajúce celý rozsah ponoru. 

 

a)   
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 Menšia hodnota ako 6,6 sa neprijíma pre F'
BWL

 a 

 menšia hodnota ako 0 pre 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Rozhodujúca je najnižšia hodnota pre zulKG  v súlade s písm. a) a b). 

 V týchto vzorcoch v dodatku k už zadefinovaným pojmom: 

I priečny moment zotrvačnosti plochy vodorysky pri Tm [m4], (aproximačný vzorec sa 
uvádza v odseku 3), 

i priečny moment zotrvačnosti plochy vodorysky rovnobežne so základňou vo výške 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ výtlak plavidla pri Tm [m4], 

F' ideálny voľný bok F' = H' - Tm [m] alebo 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m] , rozhoduje najnižšia hodnota, 

a zvislá vzdialenosť medzi spodným okrajom otvoru, ktorý sa zaplaví ako prvý v prípade 
náklonu a vodorysky v rovnej polohe plavidla [m], 

b vzdialenosť tohto otvoru od stredu plavidla [m], 

H' ideálna bočná výška 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m], 
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q súčet objemov palubných prístreškov, prielezov, palúb na nákladných priestoroch a iných 
nadstavieb až do výšky maximálne 1,0 m nad H alebo po najnižší otvor v uvažovanom 
objeme, rozhoduje najnižšia hodnota. Časti objemov nachádzajúcich sa v rozsahu 0,05 L 
od koncových častí plavidla sa neberú do úvahy [m3]. 

3. Aproximačný vzorec pre I 

 Ak nie je k dispozícii hárok s hydrostatickými krivkami, hodnota priečneho momentu 
zotrvačnosti I plochy vodorysky sa môže vypočítať pomocou týchto  aproximačných vzorcov: 

a) pre plavidlá v tvare pontónu 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) pre ostatné plavidlá 

m
m

2
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T
H
T

2,112,7

B
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⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

Článok 22.04 

Postup posudzovania stability na palube 

Postup posudzovania stability možno stanoviť podľa dokladov spomínaných v článku 22.01, 
odsek 2.  
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KAPITOLA 22a 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  P L A V I D L Á  S  DĹŽ K O U  N A D  
1 1 0  M  

Článok 22a.01 

Uplatňovanie časti I 

Okrem požiadaviek ustanovených v článku 2.03 odsek 3, vlastník alebo jeho zástupca informuje 
inšpekčný orgán, ktorý má následne vydať osvedčenie Spoločenstva, a to ešte pred začatím stavby 
plavidla dlhšieho ako 110 m s výnimkou námorných plavidiel (postavenie nového plavidla alebo 
rozšírenie už prevádzkovaného plavidla). Tento inšpekčný orgán bude počas fázy stavby vykonávať 
kontroly. Od kontrol počas fázy stavby môže upustiť, ak sa pred začatím stavby predloží osvedčenie 
preukazujúce, že uznaná klasifikačná spoločnosť prehlasuje, že nad stavbou bude vykonávať 
dohľad.   

Článok 22a.02 

Uplatňovanie časti II 

Na plavidlá dlhšie ako 110 m sa okrem časti II vzťahujú aj články 22a.03 až 22a.05. 

Článok 22a.03 

Pevnosť 

Dostatočná pevnosť trupu v súlade s článkom 3.02 odsek 1 písm. a) (pozdĺžna, bočná a lokálna) sa 
overí prostredníctvom osvedčenia vydaného uznávanou klasifikačnou spoločnosťou.  

Článok 22a.04 

Plávateľnosť a stabilita 

1. Odseky 2 až 9 platia pre plavidlá dlhšie ako 110 m s výnimkou osobných lodí. 
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2. Dôkaz o postačujúcej stabilite vrátane stabilite po poškodení sa overí pre najmenej priaznivé 
podmienky zaťaženia. 

 Stanovia sa základné hodnoty pre výpočet stability – hmotnosť plavidla bez zaťaženia 
a umiestnenie ťažiska:   

- buď pomocou pokusu s náklonom alebo 

-  pomocou podrobného výpočtu hmotnosti a momentu, v tomto prípade sa hmotnosť 
nenaloženého plavidla overí skontrolovaním ponoru s limitom tolerancie +/- 5% medzi 
hmotnosťou určenou výpočtom a výtlakom zisteným podľa hodnôt ponoru. 

3. Dôkaz o plávateľnosti po poškodení sa overí pre plne naložené plavidlo. 

 Pre tieto účely sa vytvorí vypočítaný dôkaz o dostatočnej stabilite pre kritické prechodné fázy 
zaplavenia a konečnú fázu zaplavenia. Príslušné orgány môžu akceptovať záporné hodnoty v 
prechodných fázach zaplavenia, ak sa overí dostatočná stabilita v následných prechodných 
fázach.  

4. Pri poškodenom stave sa do úvahy berú tieto predpoklady: 

a) Rozsah bočného poškodenia: 

 pozdĺžny rozsah  : najmenej 0,10 L, 

 priečny rozsah  : 0,59 m, 

 vertikálny rozsah : od línie základne nahor bez obmedzenia. 

b) Rozsah spodného poškodenia: 

 pozdĺžny rozsah : najmenej 0,10 L, 

 priečny rozsah  : 3,00 m, 

 vertikálny rozsah : od základne 0,39 m nahor, okrem lapača. 

c) Všetky predely s poškodenou plochou sa považujú za poškodené, čo znamená, že delenie 
sa volí tak, aby plavidlo zostalo plávateľné aj po zaliatí dvoch alebo viacerých priľahlých 
oddelení v pozdĺžnom smere. 

 Pri hlavnej strojovni stačí zohľadniť iba štandard s jedným oddelením, t.j. koncové predely 
strojovne sa považujú za nepoškodené. 

 Pri spodnom poškodení sa za zaplavené považujú aj priľahlé oddelenia v priečnom smere. 
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d) Priepustnosť 

 Predpokladá sa, že priepustnosť je 95%. 

 Odchylne od tohto predpokladu možno predpokladať túto priepustnosť:  

 - strojovne a prevádzkové miestnosti: 85 % 

 - dvojité dná, zásobníky na palivo, balastové nádrže a podobne, v závislosti od toho, či 
sa podľa svojej funkcie považujú za plné alebo prázdne, pri plavidle plávajúcom 
s maximálnym ponorom: 0 alebo 95 % 

 Ak sa výpočtom preukáže, že priemerná priepustnosť ktoréhokoľvek oddelenia je menšia, 
môže sa použiť vypočítaná hodnota. 

e) Spodný okraj každého nevodotesného otvoru (napr. dverí, okien, prístupových otvorov) 
leží v záverečnej fáze zatopenia najmenej 100 mm nad poškodenou vodoryskou. 

5. Stabilita po poškodení je postačujúca, ak na základe predpokladov z odseku 4: 

a) v záverečnej fáze zatopenia zostáva bezpečná vzdialenosť najmenej 100 mm a uhol 
náklonu plavidla neprevýši 5°, alebo   

b) z výpočtov v súlade s postupom počítania poškodenej stability určeným v časti 9 ADNR 
vyplynie kladný výsledok. 

6. V prípade otvorov pre krížové alebo spodné zatopenie slúžiacich na zníženie asymetrického 
zatopenia neprekročí doba potrebná na vyrovnanie 15 minút, ak počas prechodných fáz 
zaplavenia bola overená dostatočná stabilita.  

7. Ak sa otvory, cez ktoré by sa dodatočne mohli zaplaviť nepoškodené oddelenia, dajú zatvoriť 
vodotesne, zatváracie zariadenia sú označené podľa návodu na svoju prevádzku. 

8. Dôkaz výpočtom v súlade s odsekmi 2 až 5 sa považuje za predložený, ak sa z výpočtov 
poškodenej stability v súlade s časťou 9 ADNR získa kladný výsledok.  

9. Rovina maximálneho ponoru sa určí nanovo, ak je to potrebné pre splnenie požiadaviek 
z odsekov 2 alebo 3. 
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Článok 22a.05 

Doplňujúce požiadavky 

1. Plavidlá dlhšie ako 110 m: 

a) sú vybavené pohonným systémom s viacerými skrutkami, s najmenej dvoma samostatnými 
motormi s rovnakým výkonom a dokormidlovacím zariadením ovládaným z kormidlovne, 
ktoré je účinné aj vtedy, ak je plavidlo nenaložené, alebo  

 majú pohonný systém s jednou skrutkou a dokormidlovacie zariadenie ovládané 
z kormidlovne s vlastným pohonom, ktoré je účinné aj vtedy, ak je plavidlo nenaložené, 
a plavidlu v prípade poruchy hlavného hnacieho systému umožňuje napredovať na vlastný 
pohon,  

b) sú vybavené radarovým navigačným systémom spolu so zátačkomerom v súlade s článkom 
7.06 odsek 1, 

c) majú napevno nainštalovaný systém odčerpávania vody v súlade s článkom 8.08,  

d) spĺňajú požiadavky článku 23.09 odsek 1.1. 

2. Pre plavidlá s dĺžkou viac ako 110 m, s výnimkou osobných lodí, ktoré okrem odseku 1  

a) sa dajú v prípade nešťastia oddeliť v strednej tretine plavidla bez použitia ťažkých 
vyprosťovacích zariadení, pričom oddelené časti plavidla po oddelení zostávajú 
plávateľné,  

b) sú vybavené osvedčením, ktoré sa prechováva na palube a ktoré vydala uznávaná 
klasifikačná spoločnosť ohľadom plávateľnosti, vyváženej polohy a stability samostatných 
častí plavidla, pričom uviedla mieru naloženia, pri prekročení ktorej už nie je zaručená 
plávateľnosť týchto dvoch častí,   

c) sú postavené ako dvojtrupové plavidlá v súlade s ADNR, kde sa na motorové lode 
vzťahujú odseky 9.1.0.91 až 9.1.0.95 a na cisternové plavidlá odseky 9.3.2.11.7 a 9.3.2.13 
až 9.3.2.15 časti 9 dohody ADNR, 

d) sú vybavené viacskrutkovým pohonným systémom v súlade s odsekom 1 písm. a) prvou 
polovicou vety,  

 sa v osvedčení Spoločenstva pod položkou 52 uvádza, že spĺňajú všetky požiadavky písmen a) 
až d). 
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3. Pre osobné lode s dĺžkou viac ako 110 m, ktoré okrem odseku 1  

a) sú postavené alebo prestavané zo svojej najvyššej triedy pod dohľadom uznávanej 
klasifikačnej spoločnosti, kedy sa zhoda potvrdí prostredníctvom osvedčenia vydaného 
touto klasifikačnou spoločnosťou, pričom aktuálna trieda nie je potrebná,   

b) buď 

 majú dvojité dno s výškou najmenej 600 mm a také rozdelenie, ktoré zabezpečuje, že v 
prípade zaplavenia akýchkoľvek dvoch priľahlých vodotesných oddelení sa plavidlo 
neponorí nižšie, ako je línia plavebnej marže, a zachová sa zvyšková bezpečná vzdialenosť 
100 m    

 alebo 

 majú dvojité dno s výškou najmenej 600 mm a dvojitým trupom so vzdialenosťou 
najmenej 800 mm medzi bočnou stenou plavidla a pozdĺžnym predelom, 

c) sú vybavené viacskrutkovým pohonným systémom s najmenej dvoma samostatnými 
motormi s rovnakým výkonom a dokormidlovacím zariadením, ktoré možno ovládať z 
kormidlovne, a ktoré funguje pozdĺžne aj priečne, 

d) umožňujú ovládanie kormovej kotvy priamo z kormidlovne, 

 sa v osvedčení Spoločenstva pod položkou 52 uvádza, že spĺňajú všetky požiadavky písmen a) 
až d). 

Článok 22a.06 

Uplatňovanie časti IV v prípade prestavby  

Inšpekčný orgán môže vzťahovať kapitolu 24 na plavidlá prestavané na dĺžku viac ako 110 m 
jedine na základe osobitných odporúčaní výboru.   
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KAPITOLA 22b 

Z V L Á Š T N E  P O Ž I A D A V K Y  P L A T N É  P R E  V Y S O K O R Ý C H L O S T N É  
P L A V I D L Á  

Článok 22b.01 

Všeobecne 

1. Vysokorýchlostné plavidlá sa nesmú konštruovať ako kajutové lode.  

2. Na palube vysokorýchlostných plavidiel sú zakázané tieto inštalácie: 

a) spotrebiče vybavené horákmi s knôtmi podľa článku 13.02, 

b) sporáky s vaporizačnými olejovými horákmi podľa článkov 13.03 a 13.04, 

c) spotrebiče na tuhé palivo podľa článku 13.07, 

d) inštalácie na skvapalnený plyn podľa kapitoly 14.  

Článok 22b.02 

Uplatňovanie časti I 

1. Okrem ustanovení článku 2.03 sú vysokorýchlostné plavidlá skonštruované a klasifikované pod 
dohľadom uznávanej klasifikačnej spoločnosti, ktorá má osobitné predpisy pre 
vysokorýchlostné plavidlá, a v súlade s jej platných predpismi. Trieda sa musí zachovať. 

2. Odchylne od článku 2.06, osvedčenia Spoločenstva vydané v súlade s ustanoveniami tejto 
kapitoly platia maximálne na dobu piatich rokov. 

Článok 22b.03 

Uplatňovanie časti II 

1. Bez ohľadu na odsek 2 a článok 22b.02 odsek 2, sa na vysokorýchlostné plavidlá vzťahujú 
kapitoly 3-15 okrem týchto ustanovení: 

a) článok 3.04 ods. 6, druhý pododsek, 
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b) článok 8.08 odsek 2, veta 2,  

c) článok 11.02 odsek 4, veta 2 a 3,  

d) článok 12.02 odsek 4, veta 2,  

e) článok 15.06 odsek 3(a), veta 2. 

2. Odchylne od článku 15.02 odsek 9 a článku 15.15 odsek 7, sa všetky dvere vo vodotesných 
predeloch dajú otvárať diaľkovo. 

3. Odchylne od článku 6.02 odsek 1 sa v prípade zlyhania alebo poruchy riadiacej jednotky 
kormidlového prístroja bez oneskorenia spustí do prevádzky druhá nezávislá riadiaca jednotka 
kormidlového prístroja.  

4. Vysokorýchlostné plavidlá okrem požiadaviek časti II spĺňajú aj požiadavky článkov 22b.04 až 
22b.12. 

Článok 22b.04 

Sedadlá a bezpečnostné pásy 

K dispozícii sú sedadlá pre maximálny povolený počet cestujúcich na palube. Sedadlá sú vybavené 
bezpečnostnými pásmi. Od bezpečnostných pásov možno upustiť, ak je zabezpečená vhodná 
ochrana pred nárazom, alebo ak sa nevyžadujú v zmysle kapitoly 4, časti 6 Kódexu HSC z 
roku 2000. 

Článok 22b.05 

Voľný bok 

Odchylne od článkov 4.02 a 4.03 má voľný bok minimálne 500 mm. 
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Článok 22b.06 

Plávateľnosť, stabilita a delenie 

Pre vysokorýchlostné plavidlá je zabezpečená riadna dokumentácia pre:  
a) charakteristiky plávateľnosti a stability adekvátne pre bezpečnosť, ak sa plavidlo prevádzkuje 

vo výtlakovom režime, v neporušenom aj poškodenom stave,  

b) charakteristiku stability a stabilizačných systémov zabezpečujúcich bezpečnosť plavidla pri 
použití vo fáze dynamickej plávateľnosti a v prechodnej fáze,    

c) charakteristiku stability v nevýtlakovom režime a prechodnom režime vhodnú na bezpečný 
prechod plavidla do výtlakového režimu v prípade akejkoľvek poruchy systému.   

Článok 22b.07 

Kormidlovňa 

1. Usporiadanie 

a) Odchylne od článku 7.01 odsek 1, kormidlovne sú usporiadané tak, aby kormidelník 
a druhý člen posádky mohli vždy plniť svoje úlohy počas plavby plavidla. 

b) Kormidlovňa je usporiadaná tak, aby sa do nej zmestili pracovné stanice pre osoby 
spomínané pod písmenom a). Nástroje na navigáciu, manévrovanie, monitorovanie a 
komunikáciu a iné dôležité ovládacie prvky sú dostatočne blízko seba, aby druhému 
členovi posádky ako aj kormidelníkovi umožňovali získavať potrebné informácie a podľa 
potreby používať ovládacie prvky a inštalácie v sede. V každom prípade platia tieto 
požiadavky: 

aa) kormidelnícke stanovisko kormidelníka je usporiadané tak, aby umožňovalo radarom 
navigáciu jednou osobou,  

bb) druhý člen posádky má vo svojej pracovnej stanici svoju vlastnú radarovú obrazovku 
(vedľajšiu) a zo svojej pracovnej stanice dokáže zasahovať do prenosu informácií a 
ovládania pohonu plavidla,  
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c) osoby uvedené pod písmenom a) sú schopné ovládať inštalácie uvedené pod písmenom b) 
bez akýchkoľvek prekážok, a to aj vtedy, ak majú správne upevnené bezpečnostné pásy. 

2. Voľný výhľad 

a) Odchylne od článku 7.02 odsek 2, oblasť voľného výhľadu kormidelníka v sede smerom 
dopredu pred provu nepresahuje jednu dĺžku plavidla bez ohľadu na množstvo nákladu, 

b) odchylne od článku 7.02(3) celkový oblúk slepých sektorov zo smeru priamo vpred po 
22,5o za palubnicu na oboch stranách nepresiahne 20o. Každý jednotlivý slepý sektor 
nepresiahne 5°. Svetlý sektor medzi dvoma slepými sektormi je minimálne 10°.  

3. Nástroje 

 Panely s nástrojmi na prevádzku a monitorovanie inštalácií spomínaných v článku 22b.11 sú na 
samostatných a zreteľne označených stanoviskách v kormidlovni. To v prípade potreby platí aj 
pre ovládacie prvky spúšťajúce kolektívne zariadenia na záchranu života.  

4. Osvetlenie 

 Pre oblasti alebo časti zariadení, ktoré sú počas používania osvetlené, sa použije červené svetlo.  

5. Okná 

 Tvorba odbleskov je zamedzená. Sú zabezpečené prostriedky na zamedzenie oslepenia 
slnečným svetlom. 

6. Povrchové materiály 

 V kormidlovni sa zamedzuje použitiu reflexných povrchových materiálov. 
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Článok 22b.08 

Doplňujúce vybavenie 

Vysokorýchlostné plavidlá majú toto vybavenie: 
a) radarovú inštaláciu a zátačkomer v súlade s článkom 7.06 odsek 1, 

b) rýchlo dostupnú individuálnu výbavu na záchranu života vyhovujúcu európskej norme EN 395 
: 1998 pre maximálny počet osôb povolený na palube.   

Článok 22b.09 

Uzavreté priestory 

1. Všeobecne 

 Verejné priestory, obývacie priestory a v nich sa nachádzajúce zariadenia sú navrhnuté tak, aby 
každá osoba využívajúca tieto zariadenia správne, nemohla utrpieť úraz pri ich normálnom i 
núdzovom zapnutí alebo vypnutí, alebo počas manévrovania za normálnej plavby a za 
podmienok poruchy alebo zlyhania.  

2. Komunikácia 

a) Všetky osobné lode sú na účely informovania cestujúcich o bezpečnostných opatreniach 
vybavené zvukovými aj vizuálnymi inštaláciami, ktoré sú viditeľné a počuteľné pre 
každého na palube.  

b) Inštalácie opísané pod písm. a) umožňujú veliteľovi vydávať cestujúcim pokyny.  

c) Každý cestujúci má v blízkosti svojho sedadla prístup k pokynom pre prípady núdzových 
situácií, vrátane plánu plavidla, na ktorom sú znázornené všetky východy, evakuačné trasy, 
núdzové vybavenie, vybavenie na záchranu života a návod na použitie záchranných viest.   
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Článok 22b.10 

Východy a únikové cesty 

Evakuačné a únikové cesty spĺňajú tieto požiadavky: 
a) z kormidelníckeho stanoviska je ľahký, bezpečný a rýchly prístup k priestorom dostupným 

pre verejnosť a k obývacím priestorom, 

b) evakuačné cesty vedúce k núdzovým východom sú zreteľne a trvalo označené, 

c) všetky východy sú riadne označené. Prevádzka otváracieho mechanizmu je zrejmá zvonka aj 
zvnútra, 

d) evakuačné cesty a núdzové východy majú vyhovujúci bezpečnostný usmerňovací systém, 

e) vedľa východov je miesto postačujúce pre člena posádky. 

Článok 22b.11 

Protipožiarna ochrana a prevencia 

1. Chodby, miestnosti a obývacie priestory prístupné verejnosti ako aj lodné kuchyne a strojovne 
sú napojené na vyhovujúci požiarny poplachový systém. Každý požiar a jeho poloha sa 
automaticky znázorní na mieste trvalo obsadenom posádkou. 

2. Strojovne sú vybavené napevno nainštalovaným hasiacim systémom podľa článku 10.03b. 

3. Miestnosti a obývacie priestory prístupné verejnosti a ich evakuačné cesty sú vybavené 
tlakovým vodným ostrekovacím systémom podľa článku 10.03a. Použitú vodu je možné rýchlo 
a priamo odviesť von.  
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Článok 22b.12 

Prechodné ustanovenia 

Vysokorýchlostné plavidlá podľa článku 1.02 odsek 20a, ktoré majú k dňu 31. marcu 2003 platné 
osvedčenie Spoločenstva, spĺňajú tieto ustanovenia tejto kapitoly:  
a) Články 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10, 22b.11 odsek 1  

 pri obnovení osvedčenia Spoločenstva, 

b) k 1. aprílu 2013,  

 článok 22b.07 odseky 1, 3, 4, 5 a 6, 

c) k 1. januáru 2023 

 všetky ostatné ustanovenia. 
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ČASŤ III 

KAPITOLA 23 

V Y B A V E N I E  P L A V I D I E L  Z  HĽA D I S K A  O B S L U H Y  

Článok 23.01 

(prázdne) 

Článok 23.02 

(prázdne) 

Článok 23.03 

(prázdne) 

Článok 23.04 

(prázdne) 

Článok 23.05 

(prázdne) 

Článok 23.06 

(prázdne) 

Článok 23.07 

(prázdne) 

Článok 23.08 

(prázdne) 
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Článok 23.09 

Vybavenie plavidiel 
 

1. Inšpekčný orgán pri motorových lodiach, tlačných zostáv a osobných lodiach uvedie v odseku 
47 osvedčenia Spoločenstva splnenie alebo nesplnenie ustanovení odsekov 1.1 alebo 1.2 

 

1.1 Štandard S1 

a) Pohonný systém je usporiadaný tak, aby sa z kormidlovne dala meniť rýchlosť a zvrátiť 
smer kormidlovania skrutky. 

 Pomocné motory potrebné na prevádzkové účely je možné zapnúť alebo vypnúť z 
kormidlovne, pokiaľ sa tak nestane automaticky alebo ak motory nebežia nepretržite počas 
každej cesty.  

b) V nebezpečných oblastiach 

 - teploty chladiacej vody hlavného motora, 

 - tlaku mazacieho oleja pre hlavné motory a prevody, 

 - tlaku oleja a vzduchu otáčacích jednotiek hlavného motora, spätných prevodov alebo 
lodných motorov, 

 - úrovní podpalubia v hlavnej strojovni 

 je monitorovanie prostredníctvom nástrojov, ktoré v prípade poruchy spustia v 
kormidlovni akustické aj zrakové signály. Akustické výstražné systémy možno 
skombinovať so zvukovým varovným zariadením. Dajú sa vypnúť ihneď po potvrdení 
chybnej funkcie. Vizuálne výstražné signály sa dajú vypnúť iba po odstránení poruchy, 
ktorá ich spôsobila.  

c) Palivo sa privádza automaticky a aj hlavný motor sa chladí automaticky. 

d) Kormidlové zariadenie môže ovládať jedna osoba, a to aj pri maximálnom ponore, bez 
potreby mimoriadnej sily. 
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e) Z kormidlovne je možné vysielať zrakové aj zvukové signály, ktoré príslušne vyžadujú 
vnútroštátne alebo medzinárodné predpisy plavebného orgánu.   

f) Ak v prednej časti plavidla, na korme, v obývacích priestoroch a strojovniach nie je priama 
komunikácia s kormidlovňou, zabezpečí sa hlasový komunikačný systém. Na účely 
komunikácie so strojovňou môže byť vo forme optických alebo zvukových signálov.  

g) Požadovaný malý čln dokáže uvoľniť jeden člen posádky sám a v primeranom čase. 

h) Je zabezpečený svetlomet, ktorý možno ovládať z kormidlovne. 

i) Ovládanie hriadeľov a podobných otáčacích dielov zdvižných zariadení si nevyžaduje silu 
vyššiu ako 160 N. 

k) Vlečné navijaky zapísané v osvedčení Spoločenstva sú motorizované. 

l) Čerpadlá na odvodnenie podpalubia a preplachovanie paluby sú motorizované. 

m) Základné ovládacie jednotky a monitorovacie nástroje sú ergonomicky usporiadané.  

n) Vybavenie požadované v zmysle článku 6.01 odsek 1 sa dá ovládať diaľkovo z 
kormidlovne. 

1.2 Štandard S2 

a) Pre samostatne prevádzkované motorové lode: 

 štandard S1 a dodatočné vybavenie dokormidlovacím zariadením, ktoré možno ovládať z 
kormidlovne, 

b) pre motorové lode poskytujúce pohon v bočne spriahnutej formácii: 

 štandard S1 a dodatočné vybavenie dokormidlovacím zariadením, ktoré možno ovládať z 
kormidlovne, 

c) pre motorové lode poháňajúce tlačné zostavy zložené zo samotnej motorovej lode a lode 
vpredu:  

 štandard S1 a dodatočné vybavenie hydraulicky alebo elektricky ovládanými spojovacími 
navijakmi. Toto vybavenie sa však nevyžaduje, ak plavidlo na čele tlačnej zostavy je 
vybavené dokormidlovacím zariadením, ktoré možno ovládať z kormidlovne tlačiacej 
motorovej lode, 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 243 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

d) Pre tlačné remorkéry poháňajúce tlačnú zostavu: 

 štandard S1 a dodatočné vybavenie hydraulickými alebo elektrickými spojovacími 
navijakmi. Toto vybavenie sa však nevyžaduje, ak plavidlo na čele tlačnej zostavy je 
vybavené dokormidlovacím zariadením, ktoré možno ovládať z kormidlovne tlačného 
remorkéra, 

e) Pre osobné lode: 

 štandard S1 a dodatočné vybavenie dokormidlovacím zariadením, ktoré možno ovládať 
z kormidlovne. To sa však nevyžaduje, ak pohonný systém a kormidlové zariadenie 
osobnej lode zaručujú rovnakú manévrovateľnosť. 

Článok 23.10 

(prázdne) 

Článok 23.11 

(prázdne) 

Článok 23.12 

(prázdne) 

Článok 23.13 

(prázdne) 

Článok 23.14 

(prázdne) 

Článok 23.15 

(prázdne) 
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ČASŤ IV 

KAPITOLA 24 

P R E C H O D N É  A  Z Á V E R EČN É  U S T A N O V E N I A  

Článok 24.01 

Uplatňovanie prechodných ustanovení pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke  

1. Ustanovenia článkov 24.02 až 24.04 sa vzťahujú jedine na plavidlá, ktoré k…* majú platné 
osvedčenie plavidla v súlade s predpisom o prehliadke plavidiel na Rýne platnému ku dňu 31. 
decembru 1994, alebo ktoré ku 31. decembru 1994 boli vo výstavbe alebo prebiehala ich 
prestavba. 

2. Pre plavidlá, ktorých sa netýka odsek 1, platia ustanovenia článku 24.06. 

Článok 24.02  

Odchýlky pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke  

1. Bez vplyvu na články 24.03 a 24.04, plavidlo nevyhovujúce ustanoveniam tejto smernice  

a) sa musí upraviť tak, aby vyhovovalo ustanoveniam v zmysle prechodných ustanovení 
uvedených v tabuľke nižšie a  

b) až do tejto úpravy musí vyhovovať predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne platnému ku 
dňu 31. decembru 1994. 

                                                 
* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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2. V tabuľke nižšie sa uplatňujú tieto pojmy: 

− „NVP“: Ustanovenie neplatí pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke, ak sa predmetné diely 
nevymenia alebo neprestavajú, t.j. ustanovenie platí pre novopostavené plavidlá a pre 
výmenu či prestavbu predmetných dielov alebo priestorov. Ak sa existujúce diely vymenia 
za náhradné diely pomocou rovnakej technológie a rovnakého typu, nepredstavuje to 
výmenu („V“) v zmysle prechodných ustanovení.  

-  „Vydanie alebo obnovenie osvedčenia Spoločenstva“: Ustanovenie sa musí splniť do doby 
vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po vstupe ustanovenia do platnosti. 
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Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 odsek 1 
 písmeno a 

Umiestnenie kolízneho predelu  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

Obývacie priestory NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 2 

Bezpečnostné zariadenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015  

 ods. 4 Plynotesné oddelenie obývacích priestorov od 
strojovní, kotolní a lodných priestorov 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 5 
 2. odst. 

 
Monitorovanie dverí v zadnom hornom predele

 
NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 7 Kotvy nevytŕčajúce v prednej časti plavidiel  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2041  

3.04 ods. 3,  
2. veta 

Izolačný materiál použitý v strojovniach NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

 ods. 3,   

3. a 4. veta 

Otvory a uzamykacie zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

3.04 ods. 6 Východy zo strojovní Strojovne, ktoré sa pred rokom 1995 
nepovažovali za strojovne podľa článku 1.01, 
musia byť pri NVP vybavené druhým 
východom najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

 KAPITOLA 5  

5.06 ods. 1 
1. veta 

Minimálna rýchlosť (vpred) Pre plavidlá uvedené pred rokom 1996 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  
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 KAPITOLA 6  

6.01 ods. 1 Ovládateľnosť vyžadovaná v kapitole 5 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

 ods. 3 Trvalé náklony a teploty okolia  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 7 Prevedenie kormidlových pňov Pre plavidlá uvedené pred rokom 1996: NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015  

6.02 ods. 2 Jedna operácia postačujúca na prevádzku 
druhej riadiacej jednotky  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 3 Ovládateľnosť vyžadovaná v kapitole 5 
zabezpečená druhou riadiacou jednotkou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

6.03 ods. 1 Pripojenie iných spotrebičov k hydraulickej 
riadiacej jednotke kormidlového prístroja 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 2 Samostatná hydraulická nádrž NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

6.05 ods. 1 Koleso ručného ovládania nie poháňané 
riadiacou jednotkou s pohonom 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

6.06 ods. 1 Dva nezávislé aktivačné systémy NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015  

6.07 ods. 2 
 písmeno a 

Monitorovacie zariadenia hladiny v 
hydraulickej nádrži a pracovného tlaku 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 2 
 písmeno e 

Monitorovanie vyrovnávacích zariadení NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

6.08 ods. 1 Požiadavky na elektrické zariadenia podľa 
článku 9.20 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015  



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 248 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

 KAPITOLA 7  

7.02 ods. 3 
 odst. 2 

Voľná viditeľnosť po bežnej osi pohľadu 
kormidelníka 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015  

 ods. 5 Minimálny prenos svetla NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

7.03 ods. 7 Vypnutie výstražných signálov  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva, ak kormidlovňa nie 
je určená na radarovú navigáciu jednou osobou

 ods. 8 Automatické prepnutie na iný zdroj energie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

7.04 ods. 1 Riadenie hlavných motorov a kormidlových 
zariadení 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

 ods. 2 Riadenie hlavného motora Ak kormidlovne sú určené na radarovú 
navigáciu jednou osobou: NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2035, ak smer pohybu 
možno dosiahnuť priamo; NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 pre ostatné motory 

7.09 Výstražný systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 odst. 1 Stiahnuteľné kormidlovne NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva   
Nehydraulické spúšťacie systémy: najneskôr pri
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2035  

 odst. 2 
 a 3 

 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  
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 KAPITOLA 8  

8.01 ods. 3 Iba motory s vnútorným spaľovaním na palivo 
s bodom vzplanutia pri teplote viac ako 55 °C 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015  

8.02 ods. 1 Zabezpečenie motorov pred neúmyselným 
naštartovaním 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

 ods. 4 Ochrana dielov motorov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

8.03 ods. 2 Monitorovacie zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 3 Ochrana pred prekročením rýchlosti NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 5 Prevedenie puzdier hriadeľov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

8.05 ods. 1 Oceľové nádrže na tekuté pohonné hmoty NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 2 Automatické zatváranie ventilov na nádržiach NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 ods. 3 Žiadne nádrže na palivo umiestnené pred 
kolíznym predelom 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 4 Nádrže na palivo a ich prvky umiestnené 
priamo nad motormi alebo výfukovými rúrami

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010. Dovtedy 
musia bezpečné odvedenie pohonných hmôt 
zabezpečovať vhodné zariadenia. 
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 ods. 6 
vety 3 až 5 

Inštalácia a rozmery vetracích rúrok a 
prípojných rúr 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

8.05 ods. 7 Vypínacie zariadenie ovládané z paluby NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 9 
1. veta 

Zariadenia na meranie kapacity čitateľné až do 
maximálnej úrovne naplnenia 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 13 Riadenie úrovne naplnenia nielen pre hlavné 
motory, ale aj pre iné motory potrebné na 
bezpečnú prevádzku plavidla  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

8.08 ods. 8 Jednoduché uzatváracie zariadenie nepostačuje 
na pripojenie balastových priestorov k 
odvodňovaciemu potrubiu pre lodné priestory, 
v ktorých možno prevážať balast    

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 9 Meracie zariadenia v podpalubí lodných 
priestorov 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

8.09 ods. 2 Inštalácie na zber zaolejovanej vody 
a skladovanie použitého paliva 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

8.10 ods. 3 Emisný limit 65 dB (A) pre nepohybujúce sa 
plavidlá 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 
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 KAPITOLA 8a  

 Platia prechodné ustanovenia o kapitole 8 a 
predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne 

 

 KAPITOLA 9  

9.01 ods. 1 
2. veta 

Príslušné doklady na predloženie inšpekčnému 
orgánu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 2 
 2. zarážka 

Schémy zapojenia pre hlavnú, núdzovú a 
rozvodnú skrinku, prechovávané na palube 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 3 Okolitá teplota vo vnútri a na palube NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

9.02  ods. 1 až 3 Systémy na prívod elektrickej energie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

9.05  ods. 4 Priemery uzemňujúcich vodičov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.11 ods. 4 Účinná ventilácia pri inštalovaní akumulátorov 
v uzavretom priestore, skrini alebo debni 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

9.12  ods. 2 
 písmeno d 

Inštalácie rozvádzačov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 3 
 písmeno b 

Zariadenie na zistenie uzemnenia schopné 
vydávať zrakové aj zvukové výstražné signály 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 9.13 Núdzové ističe NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 
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9.14 ods. 3 
2. veta 

Zákaz jednopólových spínačov v práčovniach, 
kúpeľniach, umyvárňach a iných miestnostiach 
s vlhkým zariadením 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

9.15 ods. 2 Minimálny priemer 1,5 mm² na kábel NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 9 Káble zapojené do stiahnuteľných kormidlovní NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

9.16 ods. 3 
2. veta 

Druhý obvod NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.19 Výstražné a bezpečnostné systémy 
mechanických zariadení 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.20 Elektronické zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

9.21 Elektromagnetická kompatibilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 
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 KAPITOLA 10  

10.01 Kotevné vybavenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

10.02 ods. 2 
 písmeno a 

Osvedčenie pre uväzovacie a iné káble Prvý kábel na výmenu na plavidle: NVP, 
najneskôr 1.1.2008 
Druhý a tretí kábel: 1.1.2013 

10.03 ods. 1  Európska norma Pri výmene, najneskôr 1.1.2010 

 ods. 2 Vhodnosť pre požiare triedy A, B a C Pri výmene, najneskôr 1.1.2010 

 ods. 4 Vzťah medzi obsahom CO2 a veľkosťou 
miestnosti 

Pri výmene, najneskôr 1.1.2010 

10.03a Napevno nainštalované hasiace systémy v 
obývacích priestoroch, kormidlovniach a 
priestoroch pre cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

10.03b Napevno nainštalované hasiace systémy 
v strojovniach, kotolniach a čerpacích 
staniciach  

1) 

10.04 Uplatňovanie európskej normy o malých 
člnoch 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

10.05 ods. 2 Nafukovacie záchranné vesty NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010. 
Záchranné vesty používané na palube k 
30.09.2003 sa môžu používať i naďalej až do 
vydania alebo obnovenia osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010.  

                                                 
1 )1 Hasiace systémy na báze CO2 nainštalované pred 1. októbrom 1980 sa môžu používať i naďalej až do vydania alebo obnovenia 

osvedčenia Spoločenstva po 1. januári 2035, ak vyhovujú požiadavkám článku 7.03 ods. 5 podľa rozhodnutia Ústrednej komisie 
pre plavbu na Rýne č. 1975-I-23. 

2.  Napevno nainštalované hasiace systémy na báze CO2 nainštalované pred 1. aprílom 1992 a 31. decembrom 1994 sa môžu 
používať i naďalej až do vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po 1. januári 2035, ak vyhovujú požiadavkám článku 
7.03 ods. 5 predpisu o kontrole plavidiel na Rýne platného k 31. decembru 1994. 

3.  Odporúčania CCNRhine vydané medzi 1. aprílom 1992 a 31. decembrom 1994 ohľadne článku 7.03 ods. 5 predpisu o kontrole 
plavidiel na Rýne platného k 31. decembru 1994 zostávaajú v platnosti do vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po 
1. januári 2035. 

4.  Článok 10.03b, ods. 2, písm. a) platí jedine do vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po 1. januári 2035, ak tieto 
inštalácie boli nainštalované na plavidlách uvedených pred 1. októbrom 1992. 
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 KAPITOLA 11  

11.02 ods. 4 Vybavenie vonkajších okrajov palúb ako aj 
pracovných staníc  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

11.04 Bočné paluby 1) Prvé vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2035, ak sú väčšie ako 
7,30 m  

11.05 ods. 1  Prístup do pracovných staníc NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

 ods. 2  
 a 3 

Dvere a prístupové miesta, východy a 
priechody s prevýšením väčším ako 0,50 od 
úrovne podlahy 

Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva 

 ods. 4 Schody v pracovných priestoroch s nepretržitou 
obsluhou  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

11.06 ods. 2 Východy a núdzové východy NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

11.07 ods. 1  
2. veta 

Rebríky, schody a podobné zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 2  
 a 3 

 Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva 

11.10 Kryty palubných prielezov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

11.11 Navijaky NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

11.12 ods. 2  
 až 6 a 8 
 až 10 

Žeriavy: štítok od výrobcu, maximálne 
povolené zaťaženie, ochranné zariadenia, 
skúška výpočtom, prehliadka odborníkom, 
osvedčenia na palube  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

11.13 Skladovanie horľavých kvapalín NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

                                                 
1) Ustanovenie platí pre plavidlá uvedené po 31.12.1994 a pre prevádzkované plavidlá s nasledujcou podmienkou: 

Požiadavky článku 11.04 musia byť splnené pri obnove celého lodného priestoru. 
Ak prebieha prestavba, ktorou sa mení svetlá šírka bočnej paluby, čo sa týka celej dĺžky bočných palúb, 

a) musí sa dodržať článok 11.04, ak svetlá šírka bočnej paluby sa redukuje na výšku 0,90 m alebo ak sa redukuje svetlá šírka 
nad touto výškou, 

b) svetlá šírka pred prestavbou do výšky 0,90 m alebo svetlá šírka nad touto výškou nesmie byť nižšia než rozmery uvedené v 
článku 11.04. 
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 KAPITOLA 12  

12.01 ods. 1 Ubytovacie priestory pre osoby obvykle 
prebývajúce na palube 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

12.02 ods. 3 Situácia podlaží NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 4 Obytné a spacie oddelenia  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 6 Svetlá výška v obývacích priestoroch NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 8 Voľná plocha spoločenských obytných častí NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 9 Kubická kapacita miestností NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 10 Objem vzdušného priestoru na osobu  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 11 Veľkosť dverí NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 12  
 písmeno a  
 a b 

Umiestnenie schodov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 13 Potrubie na nebezpečné plyny alebo kvapaliny NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

12.03 Hygienické zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

12.04 Kuchyne NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

12.05 Pitná voda NVP, najneskôr 31.12.2006 

12.06 Vykurovanie a vetranie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

12.07 ods. 1  
2. veta 

Ostatné inštalácie v obývacích priestoroch NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 
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 KAPITOLA 15  

15.01 ods. 1 
 písmeno d 

Neuplatňovanie článku 9.14 ods. 3, 2. vety pre 
menovité napätie nad 50 V 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 2
 písmeno c 

Zákaz ohrievačov na tuhé palivo podľa článku 
13.07 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010. 

Ustanovenie neplatí pre plavidlá s motormi na 
tuhé palivo (parné motory). 

 písmeno e Zákaz zariadení na skvapalnený plyn podľa 
kapitoly 14 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.02 ods. 2 Počet a poloha predelov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 5  
2. veta 

Línia plavebnej marže, ak nie je predelová 
paluba 

Pre osobné lode uvedené pred 1.1.1996 táto 
požiadavka platí pri NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

 ods. 10 
 písmeno c 

Doba trvania procesu uzavretia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 12 Optický výstražný systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 ods. 15 Minimálna výška dvojitých dien alebo medzier 
v krídlach 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.03 ods.1 
 až 6 

Neporušená stabilita NVP, a ak sa zvýši maximálny počet 
cestujúcich, tak najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 7 
 a 8 

Poškodená stabilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 9 Stav s 2 oddeleniami NVP 

 ods. 10 
 až 13 

Poškodená stabilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 257 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

15.05 ods. 2 
 písmeno a 

Počet cestujúcich, pre ktorý bola dokázaná 
existencia evakuačného priestoru podľa článku 
15.06 odsek 8  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 písmeno b Počet cestujúcich, ktorý sa zohľadnil vo 
výpočtoch stability podľa článku 15.03 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.06 ods. 1 
 písmeno a 

Miestnosti pre cestujúcich na všetkých 
palubách za kolíznym predelom a pred úrovňou 
zadného horného predelu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 3 
 písmeno c  
1. veta 

Svetlá výška východov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

2. veta Svetlá šírka dverí do kajút pre cestujúcich a 
iných malých miestností 

Pre rozmer 0,7 m platí NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2045 

15.06 ods. 3 
 písmeno f  
1. veta 

Veľkosť núdzových východov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 písmeno g Východy z miestností určených pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 4 
 písmeno d 

Dvere určené pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 5 Požiadavky na spájacie chodby NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 6 
 písmeno b 

Únikové cesty do evakuačných priestorov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 písmeno d Žiadne priečne steny, rebríky a podobne 
inštalované pozdĺž únikových ciest   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 7 Vhodný bezpečnostný usmerňovací systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 8 Požiadavky na zhromažďovacie priestory NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 9 Požiadavky na schody a ich odpočívadlá v 
priestoroch pre cestujúcich   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 
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 ods. 10 
 písmeno a  
1. veta 

Zábradlie podľa európskej normy 
EN 711 : 1995 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

2. veta Výška obrúb a zábradlí palúb určených pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.06 ods. 10
 písmeno b  
2. veta 

Svetlá šírka otvorov používaných bežne na 
nalodenie a vylodenie osôb so zníženou 
pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 13  Oblasti určené na pohyb a steny v oblastiach 
určených na pohyb pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou,  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 14  
1. veta 

Prevedenie sklených dverí a stien v oblastiach 
určených na pohyb a okenných tabúľ   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 15 Požiadavky na nadstavby a ich strechy 
pozostávajúce úplne z panoramatických tabúľ 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 16 Systémy pitnej vody podľa článku 12.05 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 31.12.2006 

 ods. 17  
2.veta 

Požiadavky na toalety určené pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 18 Systém vetrania pre kajuty bez otvárajúcich sa 
okien 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 19 Požiadavky článku 15.06 pre miestnosti, v 
ktorých sú ubytovaní členovia posádky a 
palubný personál 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.07 Požiadavky na pohonný systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045  

15.08 ods. 2 Požiadavky na systémy reproduktorov 
v priestoroch pre cestujúcich 

Pre osobné lode s LWL menej ako 40 m alebo 
pre max. 75 osôb toto ustanovenie platí pri 
NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 3 Požiadavky na výstražný systém Pre výletné lode toto ustanovenie platí pri NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 4 Výstražné zariadenie na úroveň vody v 
podpalubí pre každé vodotesné oddelenie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 
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 ods. 5 Dve motorové odvodňovacie čerpadlá NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 6 Napevno nainštalovaný systém odvodnenia 
podpalubia 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 8 Ventilačný systém s rúrkami CO2 v 
miestnostiach pod palubou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

15.09 ods. 3 Vhodné prenosové vybavenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

15.09 ods. 4 Individuálna výbava na záchranu života 
pre deti 

Až do vydania alebo obnovenia osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 sa táto výbava 
považuje za alternatívu k individuálnej výbave 
na záchranu života. 

 Výbava na záchranu života Pre osobné lode vybavené kolektívnymi 
prístrojmi na záchranu života podľa článku 
15.09 ods. 5 pred 1.1.2005, sa tieto prístroje 
považujú za alternatívu k individuálnej výbave 
na záchranu života. 

Pre osobné lode vybavené kolektívnymi 
prístrojmi na záchranu života podľa článku 
15.09 ods.  6 pred 1.1.2005 sa táto výbava 
považuje za alternatívu k individuálnej výbave 
na záchranu života až do vydania alebo 
obnovenia osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010. 

 ods. 5 
 písmeno b 
 a c 

Adekvátny priestor na sedenie, vznosnosť 
najmenej 750 N 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 písmeno f Stabilné vyváženie a vhodné zariadenia na 
uchopenie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 písmeno i Vhodné prostriedky na evakuáciu z 
evakuačných priestorov na záchranné člny 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 10 Malý čln vybavený motorom a svetlometom NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

15.10 ods. 2 Článok 9.16 ods. 3 platí aj pre priechody a 
rekreačné miestnosti pre cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 3 Primerané núdzové osvetlenie Núdzové osvetlenie NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 
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15.10 ods. 4 Núdzový agregát Pre výletné lode s LWL 25 m alebo menej toto 
ustanovenie platí pri NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

 písmeno f Núdzový pohon svetlometov podľa článku 
10.02 ods. 2 písmeno i 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 písmeno i Núdzový pohon pre výťahy a zdvižné 
zariadenia podľa článku 15.06 ods. 9, 2. veta 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 6 Požiadavky na núdzový agregát:  

 - priečne steny podľa článku 15.11 ods. 2 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 - inštalácia káblov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 - Núdzový agregát nad líniou plavebnej 
marže   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

15.11 Protipožiarna ochrana  

 ods. 1 Vhodnosť materiálov a súčastí pre ochranu 
pred požiarom 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 2 Prevedenie priečok NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 3 Farby, laky a iné výrobky na povrchovú úpravu 
ako aj podlahové krytiny na palubách použité v 
miestnostiach, s výnimkou strojovní a skladov, 
spomaľujú horenie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 ods. 4 Stropy a obloženia stien v halách vyrobené z 
nehorľavého materiálu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 5 Nábytok a prvky v zhromažďovacích 
priestoroch vyrobené z nehorľavého materiálu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 6 Odskúšané podľa Kódexu NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 7 Izolačné materiály v halách NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 8 Požiadavky na dvere v priečnych stenách NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 
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 ods. 9 Steny Na kajutových lodiach bez automatického 
systému ostrekovania tlakovou vodou, konce 
stien medzi kabínami: NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 10 Priečne steny  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.11 ods. 11 Prieduchové zarážky NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 12  
2. veta 

Schody vyhotovené z ocele alebo iného 
ekvivalentného nehorľavého materiálu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 13 Uzatvorenie vnútorných schodov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 14 Systémy vetrania a prívodu vzduchu NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 15 Systémy vetrania v kuchyniach a sporáky s 
extraktormi 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 16 Riadiace strediská, schodiskové šachty, 
zhromažďovacie priestory a systémy na 
extrakciu dymu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 17 Požiarny poplachový systém Pre výletné lode: NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

15.12 ods. 1 Prenosné hasiace prístroje Hasiaci a ochladzovací materiál v lodných 
kuchyniach, kaderníctvach a parfumériách: VP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  

 ods. 2 Systém hydrantov 2. hasiace čerpadlo: NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

 ods. 3 Požiadavky na systémy hydrantov Tlak a dĺžka vodného prúdu: NVP, najneskôr 
pri vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 6 Materiály, ochrana pred zlyhaním NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 
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15.12 ods. 7 Zamedzenie možnosti zamrznutia potrubí a 
hydrantov 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 8 
 písmeno b 

Nezávislá prevádzka hasiacich čerpadiel NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 písmeno c Dĺžka vodného prúdu na všetkých palubách NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 písmeno d Inštalácia hasiacich čerpadiel NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 9 Hasiace systémy v strojovniach NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY 

15.14 ods. 1 Zber odpadovej vody a likvidačné zariadenia  Pre kabínové plavidlá s maximálne 50 kójami 
a pre výletné lode: NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

 ods. 2 Požiadavky na nádrže na zber odpadovej vody Pre kabínové plavidlá s maximálne 50 kójami 
a pre výletné lode s maximálne 50 cestujúcimi: 
NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.15 ods. 1 Poškodená stabilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

 ods. 4 Výbava na záchranu života Až do vydania alebo obnovenia osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 sa výbava na 
záchranu života na palube pred 1.1.2006 
považuje za alternatívu ku kolektívnej výbave 
na záchranu života. 

 ods. 5 Výbava s malým člnom, plošina alebo 
ekvivalentná inštalácia 

Pre osobné lode s povoleným maximálnym 
počtom 250 cestujúcich alebo 50 kójí:  NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

15.15 ods. 6 Výbava s malým člnom, plošina alebo 
ekvivalentná inštalácia 

Pre osobné lode s povoleným maximálnym 
počtom 250 cestujúcich alebo 50 kójí:  NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 

 ods. 9 
 písmeno a 

Výstražné systémy pre inštalácie na 
skvapalnený plyn 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia podľa článku 14.15  

 písmeno b Kolektívne prístroje na záchranu života podľa 
článku 15.09 ods. 5 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 
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 KAPITOLA 16  

16.01 ods. 2 Špeciálne navijaky alebo ekvivalentné 
pripájacie zariadenia 

Požiadavka platí pre plavidlo s licenciou 
udelenou pred 1.1.1995 na tlačenie bez 
vhodného zaisťovacieho zariadenia, iba pri 
NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

16.01ods. 3, 
posledná veta 

Požiadavky na riadiace jednotky NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 KAPITOLA 17  
17.02 ods. 3 Doplňujúce požiadavky Platia rovnaké prechodné ustanovenia, ako sa 

uvádzajú v príslušnom článku. 
17.03 ods. 1 Všeobecný výstražný systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 

osvedčenia Spoločenstva 
 ods. 4 Maximálne povolené zaťaženie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 

osvedčenia Spoločenstva 
17.04 ods. 2  
 a 3 

Zvyšková bezpečná vzdialenosť NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

17.05 ods. 2 
 a 3 

Zvyškový voľný bok NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

17.06, 17.07  
a 17.08 

Skúšky náklonu a potvrdenie stability NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

17.09 Značky ponoru a stupnice ponoru NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 KAPITOLA 20  
 Platia prechodné ustanovenia o kapitole 20 

predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne 
 

 KAPITOLA 21  
21.01 až 21.02  Požiadavky platia pre rekreačné plavidlá 

postavené pred 1.1.1995 iba pri NVP, najneskôr 
pri vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2035. 
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Článok 24.03  

Odchýlky pre plavidlá uvedené 1. apríla 1976 alebo skôr 

1. Okrem ustanovení článku 24.02 plavidlá uvedené 1. apríla 1976 alebo skôr podliehajú 
nasledujúcim ustanoveniam.  

 V tabuľke nižšie sa uplatňujú tieto pojmy: 

- „VP“: Ustanovenie neplatí pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke, ak sa predmetné diely 
nevymenia alebo neprestavajú, t.j. ustanovenie platí iba a pre výmenu či prestavbu 
predmetných dielov alebo priestorov. Ak sa existujúce diely vymenia za náhradné diely 
pomocou rovnakej technológie a rovnakého typu, nepredstavuje to výmenu („V“) v zmysle 
prechodných ustanovení.  

- „Vydanie alebo obnovenie osvedčenia Spoločenstva“: Ustanovenie sa musí splniť do doby 
vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po vstupe ustanovenia do platnosti. 

 
Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 ods.1 
 písmeno a 

Umiestnenie kolízneho predelu  VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

3.04 ods. 2 Spoločné plochy zásobníkov, obývacích 
priestoroch a priestoroch pre cestujúcich 

VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035 

 ods. 7 Hladina maximálneho povoleného akustického 
tlaku 

Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2015 

 KAPITOLA 4  

4.01 ods. 2, 
4.02 a  
4.03 

Bezpečná vzdialenosť, voľný bok, minimálny 
voľný bok 

Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2015 

 KAPITOLA 7  

7.01 ods. 2 Akustický tlak produkovaný plavidlom VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

7.05 ods. 2 Monitorovanie navigačných svetiel Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva  
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 KAPITOLA 8  

8.08  ods. 3 
 a 4 

Minimálna kapacita čerpania a vnútorný 
priemer odvodňovacích čerpadiel 

Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2015 

8.10 ods. 2  Hluk produkovaný plavidlom počas plavby  VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

 KAPITOLA 9  

9.01 Požiadavky na elektrické zariadenia VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.03 Ochrana pred fyzickým kontaktom, prienikom 
pevných predmetov a vniknutím vody  

VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.06 Maximálne povolené napätie VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.10 Generátory a motory VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.11 ods. 2 Inštalácia akumulátorov VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.12 Inštalácie rozvádzačov VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.14 Inštalačné prvky VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.15 Káble VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

9.17 Navigačné svetlá VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 
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 KAPITOLA 12  

12.02 ods. 5 Hluk a vibrácie v obývacích priestoroch Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2015 

 KAPITOLA 15  

15.02 ods. 5,  
 ods. 6  
1. veta,  
 ods. 7 až 
 ods. 11 a 
 ods. 13 

Línia plavebnej marže, ak nie je predelová 
paluba 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.02 ods. 16 Vodotesné okná VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.04 Bezpečná vzdialenosť, voľný bok, údaje o 
ponorení 

 VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

15.05 Počet cestujúcich Vydanie alebo obnovenie osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2015 

15.10 ods. 4,  
 ods. 6,  
 ods. 7,  
 ods. 8 a 
 ods. 11 

Núdzový agregát VP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 
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2. Článok 15.11, odsek 3, písmeno a) platí pre výletné lode uvedené 1. apríla 1976 alebo skôr, 
kým nebude po prvýkrát vydané alebo obnovené osvedčenie Spoločenstva po 1.1.2045, pričom 
sa ustanovuje, že jedine farby, laky, obklady a iné materiály použité na plochách obrátených k 
únikovým cestám a iné materiály na povrchovú úpravu panelov musia byť ohňovzdorné a že 
dym a jedovaté výpary sa nemôžu rozvinúť v nebezpečných množstvách. 

3. Článok 15.09, odsek 4, vety 1 a 2 platí pre výletné lode uvedené 1. apríla 1976 alebo skôr, 
pričom sa ustanovuje, že je postačujúce, ak namiesto schodov vo forme oceľového celku 
schopného niesť záťaž, sú schody slúžiace ako úniková cesta vyhotovené tak, že zostanú 
použiteľné aj v prípade požiaru, a to po rovnakú dobu ako schody vo forme oceľového celku 
schopného niesť záťaž.   

Článok 24.04 

Ostatné odchýlky 

1. Na žiadosť vlastníka môže inšpekčný orgán pre plavidlo, ktorého minimálny voľný bok bol 
určený podľa článku 4.04 predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne platného k 31. marcu 1983, 
stanoviť voľný bok v súlade s článkom 4.03 predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne platného k 
1. januáru 1995.  

2. Plavidlá uvedené pred 1. júlom 1983 nemusia vyhovovať kapitole 9, musia však prinajmenšom 
vyhovovať kapitole 6 predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne platného k 31. marcu 1983. 

3. Článok 15.06 odsek 3 písm. a) až písm. e) a článok 15.12 odsek 3 písm. a) ohľadom pravidla 
týkajúceho sa dĺžky jednej hadice platia pre plavidlá uvedené po 30. septembri 1984 a na 
prestavby predmetných priestorov, najneskôr pri prvom vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1. januári 2045.  
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4. Ak je z praktického hľadiska komplikované uplatniť ustanovenie uvedené v tejto kapitole po 
uplynutí prechodných ustanovení, alebo ak ich uplatňovanie vedie k neprimerane vysokým 
výdavkom, skúmajúca komisia môže povoliť odchýlky od týchto ustanovení na základe 
odporúčaní výboru podľa článku 19 smernice. Tieto odchýlky sa musia zapísať do osvedčenia 
Spoločenstva. 

5. Keď toto ustanovenie v súvislosti s požiadavkami na prevedenie zariadení odkazuje na 
európske alebo medzinárodné normy, tieto zariadenia sa po revízii normy môžu používať po 
dobu ďalších 20 rokov po revízii danej normy.   

Článok 24.05 

(prázdne) 

Článok 24.06 

Odchýlky pre plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje článok 24.01 

1. Nasledujúce ustanovenia platia 

a) pre plavidlá, na ktoré bolo osvedčenie plavidla v súlade s predpisom o prehliadke plavidiel 
na Rýne vydané po prvýkrát medzi 1. januárom 1995 a …*, pod podmienkou, že k 31. 
decembru 1994 neboli vo výrobe ani neprebiehala ich prestavba,   

b) pre plavidlá, ktoré získali inú dopravnú licenciu medzi 1. januárom 1995 a…*. 

2. Musí sa preukázať, že tieto plavidlá vyhovujú predpisu o prehliadke plavidiel na Rýne 
platnému k dňu udelenia osvedčenia alebo inej dopravnej licencie plavidlu.  

                                                 
* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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3. Plavidlo musí byť prispôsobené tak, aby vyhovovalo ustanoveniam, ktoré nadobudnú platnosť 
po prvom udelení osvedčenia alebo inej dopravnej licencie plavidlu v súlade s prechodnými 
ustanoveniami uvedenými v tabuľke nižšie. 

4. Článok 24.04, odseky 4 a 5 platia mutatis mutandis. 

5. V tabuľke nižšie sa uplatňujú tieto pojmy: 

- „NVP“: Ustanovenie neplatí pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke, ak sa predmetné diely 
nevymenia alebo neprestavajú, t.j. ustanovenie platí pre novopostavené plavidlá a pre 
výmenu či prestavbu predmetných dielov alebo priestorov. Ak sa existujúce diely vymenia 
za náhradné diely pomocou rovnakej technológie a rovnakého typu, nepredstavuje to 
výmenu („V“) v zmysle prechodných ustanovení.  

- „Vydanie alebo obnovenie osvedčenia Spoločenstva“: Ustanovenie sa musí splniť do doby 
vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po vstupe ustanovenia do platnosti. 
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Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY Platí pre 

plavidlá s 
osvedčením 

alebo 
dopravnou 

licenciou spred 

 KAPITOLA 3   

3.03 ods. 7 Kotvy nevytŕčajúce v prednej časti 
plavidiel  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2041 

1.10.1999 

3.04 ods. 3  
2. veta 

Izolácie v strojovniach NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.4.2003 

 ods. 3 
vety 3 a 4 

Otvory a uzatváracie zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.10.2003 

 KAPITOLA 8   

8.02 ods. 4 Ochrana dielov motorov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva 

1.4.2003 

8.03 ods. 3 Ochrana pred prekročením rýchlosti NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.4.2004 

8.05 ods. 9 
1. veta 

Sondážne zariadenia musia byť čitateľné 
až do maximálnej úrovne naplnenia 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.4.1999 

 ods. 13 Sledovanie úrovne naplnenia nielen pre 
hnacie motory, ale aj pre iné motory 
potrebné na prevádzku  

 

 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.4.1999 

 Kapitola 8a   

 Platia prechodné ustanovenia o kapitole 
8a predpisu o prehliadke plavidiel na 
Rýne 
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 KAPITOLA 10   

10.02 ods. 2 
 písmeno a 

Osvedčenie drôtených lán a iných lán  Výmena prvého lana na plavidle: NVP, 
najneskôr 1.1.2008. Druhé a tretie lano: 
1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03  ods. 1 Európska norma Pri výmene, najneskôr 1.1.2010 1.4.2002 

 ods. 2 Vhodné pre požiare kategórie A, B a C Pri výmene, najneskôr 1.1.2010 1.4.2002 

10.03a Napevno nainštalované hasiace 
zariadenie v kajutách, kormidlovniach a 
priestoroch pre cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2035 

1.4.2002 

10.03b Napevno nainštalované hasiace systémy 
v strojovniach, kotolniach a čerpacích 
staniciach  

1), najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2035  

1.4.2002 

10.04 Uplatňovanie európskej normy o malých 
člnoch 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.10.2003 

10.05 ods. 2 Nafukovacie záchranné vesty NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010. Záchranné vesty používané na 
palube k 30.09.2003 sa môžu používať i 
naďalej až do vydania alebo obnovenia 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010.  

1.10.2003 

 KAPITOLA 11   

11.13 Skladovanie horľavých kvapalín NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.10.2002 

 KAPITOLA 15   

15.01 ods.  1 
 písmeno c 

Neuplatňovanie článku 8.06 ods.  2, 2. 
vety 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva   

1.1.2006 

 písmeno d Neuplatňovanie článku 9.14 ods. 3, 2. 
vety pre menovité napätie nad 50 V 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1 1. Napevno nainštalované hasiace systémy na báze CO2 inštalované od 1. januára 1995 do 31. marca 2003 sú povolené, 

ak vyhovujú článku 10.03, odsek 5, predpisu o kontrole plavidiel na Rýne platného k 31. marcu 2002. 
2.  Odporúčania Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne vydané medzi 1. januárom 1995 a 31. marcom 2002 ohľadne 

článku 10.03, odsek 5, predpisu o kontrole plavidiel na Rýne platného k 31. marcu 2002, zostávajú v platnosti.  
3.  Článok 10.03b, ods. 2, písmeno a) platí, iba ak tieto inštalácie boli nainštalované na plavidlách uvedených pred 1. 

októbrom 1992. 
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 ods.  2 
 písmeno b 

Zákaz sporákov s vaporizačnými 
olejovými horákmi podľa článku 13.04 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva   

1.1.2006 

 písmeno c Zákaz ohrievačov na tuhé palivo podľa 
článku 13.07 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 písmeno e Zákaz zariadení na skvapalnený plyn 
podľa kapitoly 14 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 ods.  2 Počet a poloha predelov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  5  
2. veta 

Línia plavebnej marže, ak nie je 
predelová paluba 

Pre osobné lode zrealizované pred 
1.1.1996 táto požiadavka platí pri NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  15 Minimálna výška dvojitých dien alebo 
medzier v krídlach 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 ods.1 až 
6 

Neporušená stabilita NVP, a ak sa zvýši maximálny počet 
cestujúcich, tak najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2045  

1.1.2006 

15.03 ods.  7 
 a 8 

Poškodená stabilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  9 Stav s 2 oddeleniami NVP 1.1.2007 

 ods.  10 
 až 13 

Poškodená stabilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.05 ods.  2 
 písmeno a 

Počet cestujúcich, pre ktorý bola 
dokázaná existencia evakuačného 
priestoru podľa článku 15.06 odseku 8  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 písmeno b Počet cestujúcich, ktorý sa zohľadnil vo 
výpočtoch stability podľa článku 15.03 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 ods.  1 Miestnosti pre cestujúcich na všetkých 
palubách pred úrovňou zadného horného 
predelu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  2 Skrinky a miestnosti spomínané v 
článku 11.13 a určené na skladovanie 
horľavých kvapalín  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  3 
 písmeno c  
1. veta 

Svetlá výška východov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

2. veta Svetlá šírka dverí do kajút pre 
cestujúcich a iných malých miestností 

Pre rozmer 0,70 m platí NVP, najneskôr 
pri vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2045  

1.1.2006 

Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY Platí pre 
plavidlá s 

osvedčením 
alebo 

dopravnou 
licenciou spred 

15.06 ods. 3
 písmeno f  
1. veta 

Veľkosť núdzových východov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 písmeno g Východy z miestností určených pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  4 
 písmeno d 

Dvere určené pre osoby so zníženou 
pohyblivosťou  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  5 Požiadavky na spájacie chodby NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  6 
 písmeno b 

Únikové cesty do evakuačných 
priestorov 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 písmeno c Žiadne únikové cesty vedúce cez 
strojovne alebo kuchyne 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 písmeno d Žiadne priečne steny, rebríky a podobne 
inštalované pozdĺž únikových ciest   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 ods.  7 Vhodný bezpečnostný usmerňovací 
systém 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  8 Požiadavky na zhromažďovacie 
priestory 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  9 
písmeno a až c, 
písmeno e, a 
posledná veta 

Požiadavky na schody a ich odpočívadlá 
v priestoroch pre cestujúcich   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  10 
 písmeno a  
1. veta 

Zábradlie podľa európskej normy 
EN 711 : 1995 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

2. veta  Výška obrúb a zábradlí palúb určených 
pre osoby so zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 písmeno b  
2. veta 

Svetlá šírka otvorov používaných bežne 
na nalodenie a vylodenie osôb so 
zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  12 Mostíky v súlade s európskou normou 
EN 14206 : 2003 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  13 Oblasti určené na pohyb a steny 
v oblastiach určených na pohyb pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  14  
1. veta 

Prevedenie sklených dverí a stien v 
oblastiach určených na pohyb a 
okenných tabúľ   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  15 Požiadavky na nadstavby a ich strechy 
pozostávajúce úplne z panoramatických 
tabúľ 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  16 Systémy pitnej vody podľa článku 12.05 NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva   

1.1.2006 

 ods.  17  
2. veta 

Požiadavky na toalety určené pre osoby 
so zníženou pohyblivosťou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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 ods.  18 Systém vetrania pre kajuty bez 
otvárajúcich sa okien 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Požiadavky na pohonný systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045  

1.1.2007 

15.08 ods.  2 Požiadavky na systémy reproduktorov 
v priestoroch pre cestujúcich 

Pre osobné lode s LWL menej ako 40 m 
alebo pre maximálne 75 osôb 
ustanovenie platí NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010  

1.1.2006 

 ods.  3 Požiadavky na výstražný systém Pre výletné lode ustanovenie platí NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010  

1.1.2006 

 ods.  3 
 písmeno c 

Výstražný systém umožňujúci veleniu 
plavidla varovať posádku a palubný 
personál 

Pre výletné lode toto ustanovenie platí 
pri NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva 

1.1.2006 

 ods.  4 Výstražné zariadenie na úroveň vody v 
podpalubí pre každé vodotesné 
oddelenie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  5 Dve motorové odvodňovacie čerpadlá NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  6 Napevno nainštalovaný systém 
odvodnenia podpalubia podľa článku 
8.06 ods.  4 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 ods.  7 Otváranie chladiarenských skladov 
zvnútra 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  8 Ventilačný systém s rúrkami CO2 v 
miestnostiach pod palubou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  9 Súpravy prvej pomoci NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 
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15.09 ods.  1 
veta 1 

Záchranné kolesá NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  2 Individuálna výbava na záchranu života NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  3 Vhodné prenosové vybavenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 ods.  4 Individuálne vybavenie na záchranu 
života podľa európskej normy  EN 395: 
1998 alebo EN 396: 1998 dostupné pre 
100% cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 Individuálna výbava na záchranu života 
pre deti 

Až do vydania alebo obnovenia 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 sa 
táto výbava považuje za alternatívu 
k individuálnej výbave na záchranu 
života. 

1.1.2006 

 Výbava na záchranu života Pre osobné lode vybavené kolektívnymi 
prístrojmi na záchranu života podľa 
článku 15.09 ods.  5 pred 1.1.2005, sa 
tieto prístroje považujú za alternatívu 
k individuálnej výbave na záchranu 
života. 

Pre osobné lode vybavené kolektívnymi 
prístrojmi na záchranu života podľa 
článku 15.09 ods.  6 pred 1.1.2005 sa 
táto výbava považuje za alternatívu 
k individuálnej výbave na záchranu 
života až do vydania alebo obnovenia 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010. 

1.1.2006 

 ods.  5 
 písmeno b 
 a c 

Adekvátny priestor na sedenie, 
vznosnosť najmenej 750 N 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

 

 písmeno f Stabilné vyváženie a vhodné zariadenia 
na uchopenie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.09 ods.  4 Individuálne vybavenie na záchranu 
života podľa európskej normy  EN 395: 
1998 alebo EN 396: 1998 dostupné pre 
100% cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 písmeno i Vhodné prostriedky na evakuáciu z 
evakuačných priestorov na záchranné 
člny 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 
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 ods.  9 Kontrola vybavenia na záchranu života 
podľa pokynov výrobcu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  10 Malý čln vybavený motorom a 
svetlometom 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  11 Nosidlá NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 Elektrické zariadenia  1.1.2006 

15.10 ods.  2 Článok 9.16 ods. 3 platí aj pre priechody 
a rekreačné miestnosti pre cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 ods.  3 Primerané núdzové osvetlenie Núdzové osvetlenie NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2015 

1.1.2006 

 ods.  4 Núdzový agregát Pre výletné lode s LWL 25 m alebo 
menej toto ustanovenie platí pri NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015 

1.1.2006 

 písmeno f Núdzový pohon svetlometov podľa 
článku 10.02 ods. 2 písmeno i 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 písmeno i Núdzový pohon pre výťahy a zdvižné 
zariadenia podľa článku 15.06 ods. 9, 2. 
veta 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 ods.  6 Požiadavky na núdzový agregát:  1.1.2006 

 - priečne steny podľa článku 15.11 
ods. 2 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 - inštalácia káblov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 - Núdzový agregát nad líniou 
plavebnej marže 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Protipožiarna ochrana  1.1.2007 

 ods.  1 Vhodnosť materiálov a súčastí pre 
ochranu pred požiarom 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

15.11 ods.  2 Prevedenie priečok NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  3 Farby, laky a iné výrobky na povrchovú 
úpravu ako aj podlahové krytiny na 
palubách použité v miestnostiach, s 
výnimkou strojovní a skladov, 
spomaľujú horenie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2015 

1.1.2006 

 ods.  4 Stropy a obloženia stien v halách 
vyrobené z nehorľavého materiálu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  5 Nábytok a prvky v zhromažďovacích 
priestoroch vyrobené z nehorľavého 
materiálu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  6 Odskúšané podľa Kódexu NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  7 Izolačné materiály v halách NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  8 
písmená a, b, c 
2. veta a d 

Požiadavky na dvere v priečnych 
stenách 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  9 Steny Na kajutových lodiach bez 
automatického systému ostrekovania 
tlakovou vodou, konce stien medzi 
kabínami:  NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010  

1.1.2006 
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 ods.  10 Priečne steny NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  12 
veta 2 

Schody vyhotovené z ocele alebo iného 
ekvivalentného nehorľavého materiálu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  13 Uzatvorenie vnútorných schodov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  14 Systémy vetrania a prívodu vzduchu NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  15 Systémy vetrania v kuchyniach a 
sporáky s extraktormi 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  16 Riadiace strediská, schodiskové šachty, 
zhromažďovacie priestory a systémy na 
extrakciu dymu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  17 Požiarny poplachový systém Pre výletné lode: NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 ods.  1 Prenosné hasiace prístroje Hasiaci prístroj a hasiaca deka v 
lodných kuchyniach, kaderníctvach a 
parfumériách:  NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva   

1.1.2006 

 ods.  2 Systém hydrantov 2. hasiace čerpadlo: NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  4 Ventily hydrantov NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 

 ods.  5 Axiálne pripojená cievka NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva  

1.1.2006 
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 ods.  6 Materiály, ochrana pred zlyhaním NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  7 Zamedzenie možnosti zamrznutia 
potrubí a hydrantov 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  8 
 písmeno b 

Nezávislá prevádzka hasiacich čerpadiel NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 písmeno d Inštalácia hasiacich čerpadiel NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ods.  9 Hasiace systémy v strojovniach NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 ods.  9 Hasiace systémy v strojovniach z ocele 
alebo s ekvivalentnými vlastnosťami 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045. Prechodné obdobie sa netýka 
osobných lodí uvedených po 
31.12.1995, ktorých trup je vyrobený z 
dreva, hliníka alebo plastu a strojovne 
nie sú vyrobené z materiálu podľa 
článku 3.04 ods.  3 a 4. 

1.1.2006 

15.13 Organizácia bezpečnosti Pre výletné lode: NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva  

1.1.2006 

15.14 ods.  1 Zber odpadovej vody a likvidačné 
zariadenia  

Pre kabínové plavidlá s maximálne 50 
kójami a pre výletné lode: NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  2 Požiadavky na nádrže na zber odpadovej 
vody 

Pre kabínové plavidlá s maximálne 50 
kójami a pre výletné lode s povoleným 
počtom maximálne 50 cestujúcich: 
NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Výnimky pre určité osobné lode  1.1.2006 

 ods.  1 Poškodená stabilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ods.  4 prázdne Až do vydania alebo obnovenia 
osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010 sa 
výbava na záchranu života na palube 
pred 1.1.2006 považuje za alternatívu ku 
kolektívnej výbave na záchranu života. 

1.1.2006 

 ods.  5 Výbava s malým člnom, plošina alebo 
ekvivalentná inštalácia 

Pre osobné lode s povoleným 
maximálnym počtom 250 cestujúcich 
alebo 50 kójí:  NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010  

1.1.2006 

 ods. 6 Výbava s malým člnom, plošina alebo 
ekvivalentná inštalácia 

Pre osobné lode s povoleným 
maximálnym počtom 250 cestujúcich 
alebo 50 kójí:  NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po 1.1.2010  

1.1.2006 

15.15 ods.  9 
 písmeno a 

Výstražné systémy pre inštalácie na 
skvapalnený plyn 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia podľa článku 
14.15  

1.1.2006 

 písmeno b Kolektívne prístroje na záchranu života 
podľa článku 15.09 ods. 5 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo 
obnovení osvedčenia Spoločenstva po 
1.1.2010 

1.1.2006 

 

Článok 24.07 

(prázdne) 
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KAPITOLA 24a 

P R E C H O D N É  U S T A N O V E N I A  P R E  P L A V I D L Á  N E P L A V I A C E  S A  N A  
V O D N Ý C H  C E S T Á C H  Z Ó N Y  R  

Článok 24a.01 

Uplatňovanie prechodných ustanovení pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke, a platnosť 
predchádzajúcich osvedčení Spoločenstva  

1. Nasledujúce ustanovenia platia 

a) pre plavidlá, ktorých osvedčenie Spoločenstva bolo vydané po prvýkrát pred…* a 

b) pre plavidlá, ktoré získali inú dopravnú licenciu pred…*.  

2. Musí sa preukázať, že tieto plavidlá vyhovujú ustanoveniam kapitol 1 až 13 prílohy II smernice 
82/714 EHS ku dňu udelenia osvedčenia alebo inej dopravnej licencie plavidlu.  

3. Osvedčenia Spoločenstva doručené pred…* zostávajú v platnosti až do dátumu ukončenia 
platnosti uvedeného v osvedčení.   Článok 2.09 odsek 2 zostáva v platnosti. 

Článok 24a.02 

Výnimky pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke  

1. Plavidlá, ktorých kýl bol uvedený pred AA. BB. CC (24 mesiacov odo dňa zverejnenia 
smernice) sú oslobodené od nasledujúcich ustanovení za podmienok uvedených v stĺpci 3 
tabuľky, ak spĺňajú požiadavky prílohy II, kapitol 1 až 12 tejto smernice, ako sú v platnosti k 4. 
októbru 1982. 

                                                 
* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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2. V tabuľke sa uplatňujú tieto pojmy: 

- „NVP“: Ustanovenie sa nevzťahuje  na plavidlá, ktoré sú už v prevádzke, ak sa predmetné 
diely nevymenia alebo neprestavajú, t.j. ustanovenie platí pre novopostavené plavidlá a pre 
výmenu či prestavbu predmetných dielov alebo priestorov. Ak sa existujúce diely vymenia 
za náhradné diely pomocou rovnakej technológie a rovnakého typu, nepredstavuje to 
výmenu („V“) v zmysle prechodných ustanovení.  

- „Vydanie alebo obnovenie osvedčenia Spoločenstva“: znamená, že daná požiadavka bude 
splnená pri ďalšom vydaní alebo obnovení osvedčenia po…*. Ak sa však platnosť 
osvedčenia Spoločenstva skončí medzi …* a deň pred…** (AA.BB.CC plus jeden rok), 
daná požiadavka je povinná až od ...**.   

 
Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 ods. 1 a Umiestnenie kolízneho predelu  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po …*** 

3.03 ods. 2 Bezpečnostné zariadenie v obývacích 
priestoroch 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…**** 

3.03 ods. 2 Bezpečnostné zariadenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…***** 

3.03 ods. 4  Plynotesné oddelenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…**** 

3.03 ods. 5,  
druhý pododsek 

Monitorovanie dverí v zadnom hornom predele  

3.03 ods. 7  Predná časť s vreckami na kotvy NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

3.04 ods. 3,  
2. veta 

Izolácie v strojovniach NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 3.04 ods. 3,  
3. a 4. veta 

Otvory a uzamykacie zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

                                                 
* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.  
** 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
**** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
***** 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 284 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

 3.04 ods. 6 Východy z priestorov klasifikovaných ako 
strojovne v dôsledku úprav podľa prílohy II 
tejto smernice 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 KAPITOLA 4  

4.04 Značky ponoru NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 KAPITOLA 5  

5.06 ods. 1,  
1. veta 

Predpísaná rýchlosť (vpred) NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 KAPITOLA 6  

6.01 ods. 1 Ovládateľnosť vyžadovaná v kapitole 5 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 3 Trvalé náklony a teploty okolia  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

6.01 ods. 7 Prevedenie kormidlových pňov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

6.02 ods. 2 Uvedenie hnacieho pňa do prevádzky pomocou 
jednej činnosti 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 3 Ovládateľnosť vyžadovaná v kapitole 5 
zabezpečená druhou riadiacou jednotkou / 
manuálnou prevádzkou 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

6.03 ods. 1 Pripojenie iných energetických spotrebičov 
k hydraulickej riadiacej jednotke kormidlového 
prístroja 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 2 Samostatné hydraulické nádrže NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

6.05 ods. 1 Automatické odpojenie manuálneho riadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

6.06 ods. 1 Dva nezávislé aktivačné systémy NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

6.07 ods. 2 
 písmeno a 

Výstražné monitorovacie zariadenia hladiny v 
hydraulických nádržiach a pracovného tlaku 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 písmeno e Monitorovanie vyrovnávacích zariadení NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

6.08 ods. 1 Požiadavky na elektronické zariadenia podľa 
článku 9.20 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

                                                 
* 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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 KAPITOLA 7  

 7.02 ods.2 až 7 Voľný výhľad z kormidlovne okrem 
nasledujúcich odsekov:  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

7.02 ods. 3 
 druhý odst. 

Voľný výhľad po línii pohľadu kormidelníka  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 5 Minimálny prenos svetla zo sklených výplní NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

7.03 ods. 7 Vypnutie výstražných signálov  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 ods. 8 Automatické prepnutie na alternatívny zdroj 
energie 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

7.04 ods. 1 Riadenie hlavných motorov a kormidlových 
zariadení 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

7.04 ods. 2 Riadenie hlavných motorov Ak kormidlovne sú určené na navigáciu 
radarom jednou osobou:  NVP, najneskôr pri 
vydaní alebo obnovení osvedčenia 
Spoločenstva po…*, ak smer pohybu možno 
dosiahnuť priamo;  NVP, najneskôr pri vydaní 
alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva 
po…*** pre ostatné motory 

7.09 Výstražný systém NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

7.12 prvý ods. Stiahnuteľné kormidlovne NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva  
Bez automatického sťahovania:  NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 druhý a 
tretí odst.  

 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

                                                 
* 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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  KAPITOLA 8  

8.01 ods. 3 Iba motory s vnútorným spaľovaním na palivo 
s bodom vzplanutia pri teplote viac ako 55 °C 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

8.02 ods. 1 Zabezpečenie motorov pred neúmyselným 
naštartovaním 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 4 Ochrana dielov strojového vybavenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

8.03 ods. 2 Monitorovacie zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 3 Automatická ochrana pred prekročením 
rýchlosti 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 5 Prevedenie puzdier hriadeľov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

8.05 ods. 1 Oceľové nádrže na tekuté pohonné hmoty NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

8.05 ods. 2 Automatické zatváranie ventilov na nádržiach NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 ods. 3 Žiadne nádrže na palivo umiestnené pred 
kolíznym predelom 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 4 Nádrže na palivo a ich prvky umiestnené nad 
motormi alebo výfukovými rúrami 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** Dovtedy 
musia bezpečné odvedenie pohonných hmôt 
zabezpečovať vhodné zariadenia. 

 ods. 6 
 vety 3
 až 5 

Inštalácia a rozmery vetracích rúrok a 
prípojných rúr 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 7 Vypínacie zariadenie ovládané z paluby NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 9 
1. veta 

Zariadenia na meranie kapacity čitateľné až do 
maximálnej úrovne naplnenia 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 13 Riadenie úrovne naplnenia nielen pre hlavné 
motory, ale aj pre iné motory potrebné na 
bezpečnú prevádzku plavidla  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

                                                 
* 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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8.06 Uskladnenie mazacieho oleja, rozvody a 
príslušenstvo 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

8.07 Uskladnenie olejov používaných v hnacích 
systémoch, riadiacich a aktivačných systémoch 
a vykurovacích systémoch, rozvody a 
príslušenstvo   

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

8.08 ods. 8 Jednoduché uzatváracie zariadenie nepostačuje 
na pripojenie balastových priestorov k 
odvodňovaciemu potrubiu pre lodné priestory, 
v ktorých možno prevážať balast    

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

8.08 ods. 9 Meracie zariadenia v podpalubí lodných 
priestorov 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

8.09 ods. 2 Inštalácie na zber zaolejovanej vody 
a skladovanie použitého paliva 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

8.10 ods. 3 Emisný limit 65 dB (A) pre nepohybujúce sa 
plavidlá 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

   

 KAPITOLA 9  

9.01 ods. 1 
2.veta 

Príslušné doklady na predloženie inšpekčnému 
orgánu 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.01 ods. 2 
2. zarážka 

Schémy zapojenia pre hlavnú, núdzovú a 
rozvodnú skrinku, prechovávané na palube 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 3 Okolitá teplota vo vnútri a na palube NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

9.02 ods. 1 
 až 3  

Systémy na prívod elektrickej energie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

9.03 Ochrana pred fyzickým kontaktom, prienikom 
pevných predmetov a vniknutím vody  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

9.05 ods. 4 Priemery uzemňujúcich vodičov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

                                                 
* 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 288 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

9.11 ods. 4 Účinná ventilácia pri inštalovaní akumulátorov 
v uzavretom priestore, skrini alebo debni 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

9.12 Inštalácie rozvádzačov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.12 ods. 3 
 písm. b) 

Zariadenie na zistenie uzemnenie schopné 
vydávať zrakové aj zvukové výstražné signály 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

9.13 Núdzové ističe NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

9.14 Inštalačné prvky NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.14 ods. 3 
2. veta 

Zákaz jednopólových spínačov v práčovniach, 
kúpeľniach, umyvárňach a iných miestnostiach 
s vlhkým zariadením 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

9.15 ods. 2 Minimálny priemer 1,5 mm² na kábel NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 10 Káble zapojené do stiahnuteľných kormidlovní NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

9.16 ods. 3 
2. veta 

Druhý obvod NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.19 Výstražné a bezpečnostné systémy 
mechanických zariadení 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.20 Elektronické zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

9.21 Elektromagnetická kompatibilita NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

                                                 
* 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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 KAPITOLA 10  

10.01 Kotevné vybavenie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

10.02 ods. 2 
 písmeno a 

Osvedčenie pre uväzovacie a iné káble Prvý kábel na výmenu na plavidle:  NVP, 
najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 
Druhý a tretí kábel: …** 

10.03 ods. 1  Európska norma Pri výmene, najneskôr ...* 

 ods. 2 Vhodnosť pre požiare triedy A, B a C Pri výmene, najneskôr …* 

 ods. 4 Vzťah medzi obsahom CO2 a veľkosťou 
miestnosti 

Pri výmene, najneskôr …* 

10.03a Napevno nainštalované hasiace systémy v 
obývacích priestoroch, kormidlovniach a 
priestoroch pre cestujúcich 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…*** 

10.03b Napevno nainštalované hasiace systémy 
v strojovniach, kotolniach a čerpacích 
staniciach  

Napevno nainštalované hasiace systémy na báze CO2 
inštalované pred 1. októbrom 1985 sa môžu 
používať až do vydania alebo obnovenia 
osvedčenia Spoločenstva po…***, ak vyhovujú 
článku 13.03 prílohy II smernice 82/714/EHS.. 

 

10.04 Uplatňovanie európskej normy o malých 
člnoch 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po... ** 

10.05 ods. 2 Nafukovacie záchranné vesty NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po...*  

Záchranné vesty používané na palube ku dňu 
pred…**** sa môžu používať i naďalej až do 
obnovenia osvedčenia Spoločenstva po…*.  

                                                 
* 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
**  23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
**** 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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 KAPITOLA 11  

11.02 ods. 4 Vybavenie vonkajších okrajov palúb ako aj 
pracovných staníc  

 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...* 

11.04 Bočné paluby 1) Prvé obnovenie osvedčenia Spoločenstva po 
...**, ak je šírka väčšia ako 7,30 m. 

11.05 ods. 1  Prístup do pracovných staníc NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...** 

ods. 2 a 3 Dvere a prístupové miesta, východy a 
priechody s prevýšením väčším ako 0,50 od 
úrovne podlahy 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

 ods. 4 Schody v pracovných priestoroch s nepretržitou 
obsluhou  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...** 

11.06 ods. 2 Východy a núdzové východy NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...** 

11.07 ods. 1  
2. veta 

Rebríky, schody a podobné zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...** 

 ods. 2  
 a 3 

 NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

11.10 Kryty palubných prielezov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...*** 

11.11 Navijaky NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...*** 

11.12 ods. 2  
 až 6 a 8 
 až 10 

Žeriavy: štítok od výrobcu, maximálne 
povolené zaťaženie, ochranné zariadenia, 
skúška výpočtom, prehliadka odborníkom, 
osvedčenia na palube  

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva pod ...* 

11.13 Skladovanie horľavých kvapalín NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

                                                 
* 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
1  Ustanovenie sa vzťahuje na plavidlá stanovené 2 roky po ...** odo dňa nadobudnutia  

účinnosti tejto smernice a na prevádzkované plavidlá s nasledujúcou podmienkou: 
Požiadavky článku 11.04 musia byť splnené pri obnove celého lodného priestoru. 
Ak prebieha prestavba, ktorou sa mení svetlá šírka bočnej paluby, čo sa týka celej dĺžky 
bočných palúb, 
a)  musí sa dodržať článok 11.04, ak svetlá šírka bočnej paluby sa redukuje na výšku 0,90 m 

alebo ak sa redukuje svetlá šírka nad touto výškou, 
b) svetlá šírka pred prestavbou do výšky 0,90 m alebo svetlá šírka nad touto výškou nesmie 

byť nižšia než rozmery uvedené v článku 11.04. 
** 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
*** 18 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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 KAPITOLA 12  

12.01 ods. 1 Ubytovacie priestory pre osoby obvykle 
prebývajúce na palube 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

12.02 ods. 3 Situácia podlaží NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 4 Obytné a spacie oddelenia  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

12.02 ods. 5 Hluk a vibrácie v obývacích priestoroch NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 ods. 6 Svetlá výška v obývacích priestoroch NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 8 Voľná plocha spoločenských obytných častí NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 9 Kubická kapacita miestností NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 10 Objem vzdušného priestoru na osobu  NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 11 Veľkosť dverí NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 12  
 písmeno a
 a b 

Umiestnenie schodov NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 13 Potrubie na nebezpečné plyny alebo kvapaliny NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

12.03 Hygienické zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

12.04 Kuchyne NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

12.05 Pitná voda NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

12.06 Vykurovanie a vetranie NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

12.07 ods. 1  
2. veta 

Ostatné inštalácie v obývacích priestoroch NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

                                                 
* 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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 KAPITOLA 15  

 Osobné lode pozri článok 8 smernice 

 KAPITOLA 15a  

 Osobné plachtové lode pozri článok 8 smernice 

 KAPITOLA 16  

16.01 ods. 2 Špeciálne navijaky alebo ekvivalentné 
pripájacie zariadenia 

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 ods. 3 
posledná veta  

Požiadavky na riadiace jednotky NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

 KAPITOLA 17  

 Plávajúce stroje pozri článok 8 smernice 

 KAPITOLA 21  

 Rekreačné plavidlá pozri článok 8 smernice  

 KAPITOLA 22b  

22b.03 Druhá riadiaca jednotka kormidlového prístroja NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…** 

 

                                                 
* 43 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 293 
PRÍLOHA II DG C III   SK 

Článok 24a.03 

Odchýlky pre plavidlá, ktorých kýl bol uvedený pred 1. januárom 1985 

1. Okrem ustanovení článku 24a.02, plavidlá, ktorých kýl bol uvedený pred 1. januárom 1985, sú 
tiež oslobodené od nasledujúcich ustanovení za podmienok opísaných v stĺpci 3 tabuľky, ak je 
bezpečnosť plavidla a jeho posádky inak vhodne zabezpečená: 

2. V tabuľke pojem: 

- „NVP“: znamená, že požiadavka neplatí pre plavidlá, ktoré už sú v prevádzke, ak sa 
predmetné diely nevymenia alebo neprestavajú, t.j. požiadavka platí iba pre nové plavidlá, 
vymenené diely či prestavané diely. Ak sa existujúce diely vymenia za náhradné alebo 
výmenné diely rovnakého prevedenia a výroby, nepredstavuje to výmenu („V“) v zmysle 
týchto prechodných požiadaviek.  

- „Vydanie alebo obnovenie osvedčenia Spoločenstva“:  znamená, že daná požiadavka bude 
splnená pri ďalšom vydaní alebo obnovení osvedčenia po…*. Ak sa však platnosť 
osvedčenia Spoločenstva skončí od …* a deň pred…**, daná požiadavka je povinná až 
od…**.   

 

Článok a odsek OBSAH TERMÍN A POZNÁMKY 

 KAPITOLA 3  

3.03 ods. 1 Vodotesné kolízne predely NVP 

3.03 ods. 2 Bezpečnostné vybavenie v obývacích 
priestoroch 

NVP 

3.03 ods. 5 Otvory vo vodotesných predeloch NVP 

3.04 ods. 2 Povrchy zásobníkov NVP 

3.04 ods. 7 Hladina maximálneho povoleného 
akustického tlaku v strojovniach 

NVP 

                                                 
* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
** 3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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 KAPITOLA 4  

4.01 Bezpečná vzdialenosť NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

4.02 Voľný bok NVP 

 KAPITOLA 6  

6.01 ods. 3 Požiadavky na kormidlové zariadenie NVP 

 KAPITOLA 7  

7.01 ods. 2 Hladina maximálneho povoleného 
akustického tlaku v kormidlovni 

NVP 

7.05 ods. 2 Monitorovanie navigačných svetiel NVP 

7.12 Stiahnuteľné kormidlovne 

 

NVP 

 KAPITOLA 8  

8.01 ods. 3 Zákaz istých kvapalných palív NVP 

8.04 Výfukový systém motora NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva 

8.05 ods. 13 Výstražné zariadenie pre hladinu naplnenia 
paliva 

NVP 

8.08 ods. 2 Výbava pre odvodňovacie čerpadlá NVP 

8.08 ods. 3 a 
4 

Priemer a minimálna kapacita čerpania 
odvodňovacích čerpadiel 

NVP 

8.08 ods. 5 Samonasávacie odvodňovacie čerpadlá NVP 

8.08 ods. 6 Výbava s filtrami NVP 

8.08 ods. 7 Automaticky zatvárané prvky na zadnej 
hornej časti 

NVP 

8.10 ods. 2 Hluk vydávaný plavidlom NVP 

 KAPITOLA 9  

9.01 ods. 2 Osvedčenia pre elektrické zariadenia NVP 

9.01 ods. 3 Inštalácia elektrických zariadení NVP 

                                                 
* 13 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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9.06 Maximálne povolené napätie NVP 

9.10 Generátory a motory NVP 

9.11 ods. 2 Akumulátory NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.12 ods. 2 Spínače, ochranné zariadenia NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení 
osvedčenia Spoločenstva po…* 

9.14 ods. 3 Súbežné spínanie NVP 

9.15 Káble NVP 

9.16 ods. 3 Osvetlenie v strojovniach NVP 

9.17 ods. 1 Rozvádzače navigačných svetiel NVP 

9.17 ods. 2  Pohon navigačných svetiel NVP 

 KAPITOLA 10  

10.01 ods. 9 Kotevné navijaky NVP 

10.04 ods. 1 Malé člny podľa normy NVP 

10.05 ods. 1 Záchranné kolesá podľa normy NVP 

10.05 ods. 2 Záchranné vesty podľa normy NVP 

 KAPITOLA 11  

11.11 ods. 2 Bezpečnosť navijakov NVP 

 KAPITOLA 12  

12.02 ods. 13 Potrubie na nebezpečné plyny alebo 
kvapaliny 

NVP 

 

Článok 24a.04 

Ostatné odchýlky 

Ak je z praktického hľadiska komplikované uplatniť ustanovenie uvedené v tejto kapitole po 
uplynutí prechodných ustanovení, alebo ak ich uplatňovanie vedie k neprimerane vysokým 
výdavkom, skúmajúca komisia môže povoliť odchýlky od týchto ustanovení na základe odporúčaní 
výboru. Tieto odchýlky sa musia zapísať do osvedčenia Spoločenstva. 

                                                 
* 23 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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Dodatok I 

B E Z P EČN O S T N É  S I G N Á L Y  

 

Obrázok č. 1 

Zákaz vstupu neoprávneným 
osobám. 

 

 

Farba: červená/biela/čierna 

Obrázok č. 2 

Zákaz používania ohňa, 
otvoreného plameňa 
a fajčenia. 

 

Farba: červená/biela/čierna 

Obrázok č. 3 

Hasiaci prístroj 

 

Farba: červená/biela  
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Obrázok č. 4 

Varovanie pred všeobecným 
nebezpečenstvom 

 

Farba: čierna/žltá 

Obrázok č. 5 

Hadica hasiaceho prístroja 

 

Farba: červená/biela  

Obrázok č. 6 

Hasiaca inštalácia 

 

Farba: červená/biela  

Obrázok č. 7 

Nosiť prostriedky na ochranu 
sluchu 

 

Farba: modrá/biela  
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Obrázok č. 8 

Obväzová súprava 

 

Farba: zelená/biela  

 

V skutočnosti použité symboly sa môžu mierne líšiť od grafického znázornenia v tejto prílohe, 
alebo môžu obsahovať viac detailov, ak sa ich význam nezmení a rozdiely a úpravy neznemožnia 
pochopenie ich významu. 
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Dodatok II 

 
A D M I N I S T R A T Í V N E  P O K Y N Y  

Č. 1: Požiadavky týkajúce sa schopnosti únikovej akcie a otáčania 

Č. 2: Požiadavky týkajúce sa predpísanej maximálnej rýchlosti, schopnosti zastavenia a 
schopnosti pohybu vzad  

Č. 3: Požiadavky na pripájacie systémy a pripájacie zariadenia pre tlačiace alebo tlačené 
plavidlo v pevnej zostave 

Č. 4: Merania hluku  

Č. 5: Špeciálne kotvy so zníženou hmotnosťou  

Č. 6: Pevnosť vodotesných bočných prielezov 

Č. 7: Požiadavky na automatické systémy ostrekovania tlakovou vodou  

Č. 8: Vydanie osvedčenia na plavidlo 

Č. 9: Nádrže na palivo na plávajúcom plavidle 

Č. 10: Minimálna hrúbka trupu pre vlečné člny  

Č. 11: Zariadenia na zber použitého oleja 

Č. 12: Pohyb plavidla na vlastnú paru 

Č. 13: Vhodný požiarny poplachový systém  

Č. 14:  Dôkaz plávateľnosti, vyváženosti a stability jednotlivých častí plavidla  

Č. 15:  Vybavenie pre plavidlá, ktoré budú prevádzkované s minimálnou posádkou  

Č. 16: Elektrické káble 

Č. 17: Viditeľnosť z kormidlovne 
 

_______________________
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PRÍLOHA III 

Predmety možných doplňujúcich technických požiadaviek pre plavidlá  
na vnútrozemských vodných cestách zóny 2 a 1 

Všetky doplňujúce technické požiadavky prijaté členským štátom podľa článku 5 odsek 1 tejto 

smernice, týkajúce sa plavidiel pôsobiacich v zónach 1 alebo 2 na území tohto členského štátu, sa 

obmedzujú na tieto predmety:   

 

1. Vymedzenie pojmov 

 

- Potrebné na porozumenie doplňujúcim požiadavkám.  

 

2. Stabilita 

 

- Posilnenie konštrukcie 

- Osvedčenie/potvrdenie od schválenej klasifikačnej spoločnosti 

 

3. Bezpečná vzdialenosť a voľný bok 

 

- Voľný bok 

- Bezpečná vzdialenosť 
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4. Vodotesnosť otvorov v trupe a nadstavieb 

 

- Nadstavby 

- Dvere 

- Okná a svetlíky 

- Otvory do podpalubia 

- Iné otvory (vetracie potrubie, výfukové potrubie, atď. ...) 

5. Zariadenia 

 

- Kotvy a kotvové reťaze 

- Navigačné svetlá 

- Zvukové signály 

- Kompas 

- Radar 

- Inštalácie „vysielania a prijímania“ 

- Výbava na záchranu života 

- Dostupnosť lodných nákresov 

 

6. Dodatočné ustanovenia pre osobné lode 

 

- Stabilita (sila vetra, kritériá) 

- Výbava na záchranu života 

- Voľný bok 

- Bezpečná vzdialenosť 

- Viditeľnosť z kormidlovne 
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7. Zostavy a preprava kontajnerov 

 

- Pripojenie tlačného člna 

- Stabilita plavidla alebo tlačných člnov prepravujúcich kontajnery 

 

________________________ 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 1 
PRÍLOHA IV DG C III   SK 

PRÍLOHA IV 

Predmety možného  
 zredukovania technických požiadaviek  

platných pre plavidlá pôsobiace na vnútrozemských   
vodných cestách zóny 3 a 4 

Všetky zredukované technické požiadavky umožnené členským štátom podľa článku 5 ods. 7 tejto 

smernice, týkajúce sa plavidiel pôsobiacich výlučne v zóne 3 alebo zóne 4 na území tohto členského 

štátu, sa obmedzujú na tieto predmety:   

 

Zóna 3 

- Kotvové vybavenie vrátane dĺžky kotvových reťazí 

- Rýchlosť (vpred) 

- Kolektívna výbava na záchranu života 

- Stav s 2 oddeleniami 

- Viditeľnosť z kormidlovne 

 

Zóna 4 

- Kotvové vybavenie vrátane dĺžky kotvových reťazí 

- Rýchlosť (vpred) 

- Prístroje na záchranu života 

- Stav s 2 oddeleniami 

- Viditeľnosť z kormidlovne 

- Druhý nezávislý pohonný systém 

 

 

_______________________ 
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PRÍLOHA V 

VZOR OSVEDČENÍ SPOLOČENSTVA NA  VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU 

Časť I 

VZOR OSVEDČENIA SPOLOČENSTVA NA  VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU 
 

 
OSVEDČENIE SPOLOČENSTVA NA VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU 

(Vyhradené pre štátny znak)  

NÁZOV ŠTÁTU 

OSVEDČENIE č. ....................................................................................................................  

  Miesto, dátum 

  ....................................................................  

        Inšpekčný orgán 

   ...............................................................  

                              Pečať 

   

   ...............................................................  

       (Podpis) 

Poznámky: 

Plavidlo sa môže použiť na plavbu na základe tohto osvedčenia iba za podmienok uvedených v osvedčení. 

V prípade rozsiahlych úprav alebo opráv sa plavidlo musí pred každou novou cestou podrobiť osobitnej prehliadke. 

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca musia informovať inšpekčný orgán o každej zmene názvu alebo vlastníctva 
plavidla, všetkých zmenách tonáže a každej zmene úradného čísla, registračného čísla alebo domovského prístavu a 
osvedčenie o prehliadke odoslať na vykonanie zmien a doplnení.    

 

Pečiatka 
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OSVEDČENIE č. .......  inšpekčného orgánu............................................  

 1. Názov plavidla 
 

 2. Typ plavidla 

 
 3. Úradné číslo 

 4.  Meno a adresa vlastníka 
 

 5.   Miesto a číslo  registrácie  
 

 6. Domovský prístav 

 7.   Rok výroby 
 

 8. Názov a sídlo lodenice 

 9. Toto osvedčenie nahrádza osvedčenie č. ......................................  vydané dňa .............................  inšpekčným 
orgánom...........................................  

10.   Vyššie uvedené plavidlo, 
 po prehliadke vykonanej dňa *)   ............. 

 pri predložení osvedčenia vydaného dňa *)  ....................  

 uznanou klasifikačnou spoločnosťou .................................................................... 

 sa uznáva za spôsobilé prevádzky 
-  na vodných cestách Spoločenstva v zóne (zónach) (*) 
.......................................................................................................................................................................................... 
  na vodných cestách v zóne (zónach) (*) 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 v......................................................................(názvy štátov(*))  
s výnimkou: 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
-na týchto vodných cestách v:........................................................................................(názov štátu (*)). 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 pri maximálnom povolenom ponore a s nižšie uvedeným vybavením a posádkou. 
 

11.  Platnosť tohto osvedčenia končí dňa..................................  
 

) 
 
 

) 

*) Zmena a doplnenie položky (položiek): .................... 

 Nové znenie: ...................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

*)          Táto strana bola nahradená. 

 Miesto, dátum ............................................................  Inšpekčný orgán 

   ...............................................................................  
                             Pečať 

   ............................................................  
   (Podpis) 

_____________________ 

 *) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečiatka 
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OSVEDČENIE č...................  inšpekčného orgánu ...........................................   

 12.  Číslo osvedčenia (1), úradné číslo (2), číslo registrácie (3) a číslo merania (4) sú spolu s príslušnými znakmi umiestnené 
na týchto miestach na plavidle  
 
1 ……..………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2 ....................................................................... ............................................................................................................  
 
3 ............. .....................................................................................................................................................................  
 
4 ............ ......................................................................................................................................................................  
 
 

 13. Maximálny povolený ponor je vyznačený na každom boku plavidla 

 - dvoma-...........................................  - ponorovacími značkami*). 

- hornými ciachovacími značkami*). 

 Použité sú dve ponorové stupnice*). 
Zadná ciachovacia stupnica slúži ako ponorová stupnica: na tento účel bola doplnená číslami označujúcimi ponory*). 

 14. Bez dopadu na obmedzenia*)  uvedené v položkách 15 a 52, plavidlo je spôsobilé   

1. na tlačenie*)  vo formácii*) 4.  byť vlečené v bočne spriahnutej      formácii*)  
1.1 v pevnej formácii*)   5. vliecť*)  
1.2 s rkĺbovým spriahadlom*)   5.1 plavidlo bez vlastného pohonu*)  
2. na tlačenie*)   5.2 plavidlo s vlastným pohonom*)   
2.1 v pevnej formácii*)   5.3 iba proti prúdu*)  
2.2 na čele pevnej formácie*)   6. byť vlečené*)  
2.3 s kĺbovým spriahadlom*)   6.1 ako plavidlo s vlastným pohonom*)  
3. vliecť bočne spriahnutú formáciu*)  6.2 ako plavidlo bez vlastného pohonu*)  
 

 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 

Nové znenie::
 ............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 
 Táto strana bola nahradená. 

Miesto, dátum ...........................................................................  Inšpekčný orgán 

   ................................................................................ ..

   

   ............................................................
      (Podpis) 

                              

______________ 

*) Nehodiace sa prečiarknite. 

 

Pečiatka 
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PRÍLOHA V DG C III   SK 

OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu ...........................................  
 15.  Povolené formácie 

1. Plavidlo môže poháňať tieto formácie: 

Obmedzenia vyplývajúce z kapitol 5 a 16 
Max. rozmery Smer plavby a stav zaťaženia Maximálna navlhčená  

For-       

č. 
m PROTI PRÚDU PO PRÚDE plocha v m² Poznámky 

Č. dĺžka šírka naložené t prázdne naložené t prázdne proti prúdu po prúde  
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

Kľúč k symbolom: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

 Ostatné informácie: 

o. Stb. 

tlač. remor Plavidlo s vl.pohonom Nákladný čln 
 

2. Spriahnutie:  
Typ spriahnutia: ...........................................................  Počet bočných spriahnutí:  ...........................................  
Počet spojovacích lán: .................................................  Dĺžka spojovacieho lana: .............................................  
 Medzné zaťaženie pozdĺžneho spojenia: ......... kN...... Počet smyčiek spriahovacieho lana: ........................................ 
Medzné zaťaženie na spojovacie lano: .................... kN 

*) 

 

 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 
Nové znenie: ................................................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Táto strana bola nahradená. 
 Miesto, dátum ..........................................................................  Inšpekčný orgán 
   ................................................................................  
                              Pečať 

   ............................................................  
     (Podpis) 

_______________________ 
*) Nehodiace sa prečiarknite. 

 

Pečiatka 
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PRÍLOHA V DG C III   SK 

Osvedčenie č. ............................................... inšpekčného orgánu .......................................   
 16. Vymeriavacie osvedčenie č. ............ ciachovacieho úradu ................................. zo dňa.. ....... 

  
17a. 

17b. 

Celková dĺžka m
 Dĺžka L          m
 

18a. Celková šírka       m
 18b. Šírka B       m
 

19. Maximálny ponor m 20. Voľný bok        cm 
 
  

 21. Vlastná hmotnosť/výtlak*)  
     t/m3*) 

22. Počet cestujúcich: 23. Počet lôžok pre cestujúcich: 
 

 24. Počet vodotesných priestorov 
      

25. Počet nákladových priestorov 26. Typ krytov prielezu 

 27.  Počet hlavných pohonných motorov: 28. Celkový menovitý výkon hlavných 
pohonných jednotiek 
     kW  

 29. Počet vrtúľ hlavného pohonu: 

 30. Počet kotvových vrátkov na 
čele 

z toho s motorickým 

pohonom 
31. Počet kotvových vrátkov na 
korme 

 z toho s motorickým 

pohonom 

 32. Počet vlečných hákov 
 

 33. Počet vlečných navijakov 
 

z toho s motorickým pohonom 

 34. Kormidlové zariadenie  

 Počet kormid. plutiev
hlavného kormidla 

 Pohon hlavného kormidla - ručný *)   
 - elektrický *) 

- elektro/hydraulický *) 

 - hydraulický *) 
Iné zariadenia: áno/nie*)     typ : 
  
Kormidlo spätného chodu:
 áno/nie*)    

Pohon  kormidla spätného 
chodu: 

- ručný *)   
 - elektrický *) 

- elektro/hydraulický *) 

 - hydraulický *) 
Čelové kormidlové
zariadenie 
 áno/nie*)    

- čelové kormidlo*)

 - dokormidl. zariadenie*)

 - iné zariadenie*) 

- Diaľkové ovládanie 
  áno/nie*)    

 Diaľkové spúšťanie
 áno/nie*)    

 35.  Čerpacie zariadenia 
Celková vypočítaná Počet motoricky poháňaných čerpadiel      Prietok
 Počet ručných 
kapacita                                         čerpadiel 

  ................... l/min ..............................  .................. l/min ..............................  

*) 
 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 

Nové znenie: .............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................... ..........................................................................................................................................................  
 Táto strana bola nahradená. 

Miesto, dátum ...........................................................................  Inšpekčný orgán 

    

                                Pečať 

   ............................................................
       (Podpis) 

_______________________ 

*) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečiatka 
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PRÍLOHA V DG C III   SK 

OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu .....................................................  
 36.  Počet a umiestnenie uzáverov uvedených v článku 8.08, ods. 10 a 11 

 
 
 
 
 
 

 37. Kotvy 

 Počet čelových kotiev   Celková hmotnosť čelových. 
kotiev 

 Počet kormových kotiev   Celková hmotnosť
kormových kotiev 

 ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38. Kotvové reťaze 

Počet čelových kotvových 
reťazí  

Dĺžka každej reťaze 
  

Medzné zaťaženie každej 
reťaze 

 

 ...................................  .....................................  m  ......................................  kN  

Počet kormových  
kotvových reťazí 

Dĺžka každej reťaze 
  

Medzné zaťaženie každej 
reťaze 

 

 ...................................  .....................................  m  ......................................  kN  

 39. Uväzovacie laná 

1. lano s dĺžkou ................... s medzným zaťažením .....................................................   kN 

2. lano s  dĺžkou ................... s medzným zaťažením .....................................................    kN 

3. lano s dĺžkou .....................s medzným zaťažením .....................................................   kN 

 40. Vlečné laná  

  s dĺžkou  ................... m a s medzným zaťažením.......................................................    kN 

  s dĺžkou  ......... .......... m a s medzným zaťažením.......................................................    kN 

 41.  Vizuálne a zvukové signály 
Svetlá, vlajky, balóny, plaváky a zvukové varovné signály používané na signalizáciu a vydávanie vizuálnych 
a zvukových signálov, predpísaných predpismi príslušným plavebným orgánom pre vnútrozemskú plavbu platnými 
v členských štátoch, sa nachádzajú na palube rovnako ako samostatné núdzové kotviace svetlá, predpísané predpismi 
plavebných orgánov platnými v členských štátoch.  

*) 
 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 

Nové znenie: .......................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................... 
 Táto strana bola nahradená. 

Miesto, dátum ...........................................................................  Inšpekčný orgán 

    

                              Pečať 

   ............................................................
      (Podpis) 

_______________________ 

*) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečiatka 
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OSVEDČENIE č. inšpekčného orgánu ..................................................... 
 42.  Ostatné zariadenia  

s lanovým                                              Hlasový komuni- - dvojsmerný s prepínaním*)   
mostíkom so zábradlím kačný systém - dvojsmerný simultánny/telefón*)   
                                                         - interné rádiotelefonické spojenie*) 

harpúnový hák Rádiotelefónne zariadenie - prevádzka plavidlo-plavidlo 
súprava prvej pomoci  - povelové informačné spojenie   
                     - spojenie plavidlo-prístav 

ďalekohľad 

záznam o záchrane 
topiacich sa osôb 
ohňovzdorné nádrže Žeriavy - podľa článku 11.12 ods. 9*) 
                                                                                  - iné s užitočným zaťažením maximálne 2000 kg*) 

nástupné schodíky/rebrík*) 

 43.  Protipožiarne 
zariadenia 
 

 Počet prenosných hasiacich 

  prístrojov ................... 
 Zabudovaný sprchovací systém (systémy) č. počet*)...........  

Iný hasiaci  systém (systémy) č. počet*)...........  

   Počet požiarnych čerpadiel  Počet hydrantov  Počet hadíc 
 

 Motoricky poháňané drenážne čerpadlo nahrádzajúce požiarne čerpadlo                                                Áno/Nie*) 

 44. Záchranné prostriedky 
 Počet záchranných kruhov 
 Záchranná vesta pre každú osobu, ktorá sa bežne nachádza na palube. 
 Iná záchranné prostriedky na osobných lodiach*)   

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................
  

čln so súpravou vesiel, jedným uväzovacím lanom a vylievačkou*)   

Kolektívne záchranné prostriedky na osobných lodiach*)  ..............................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................
  

 45.  Špeciálna úprava kormidlovne na riadenie podľa radaru jednou osobou: 

 Schválené na riadenie podľa radaru jednou osobou*) 

*) 
 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 

Nové znenie:
 ......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................
 Táto strana bola nahradená. 

 Miesto, dátum ..........................................................................  Inšpekčný orgán 

   ................................................................................  

                              Pečať 

   ............................................................
      (Podpis) 
_______________________ 
*) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečiatka 
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OSVEDČENIE č...................inšpekčného orgánu ..................................................... 

 46. Prevádzkové režimy spĺňajúce požiadavky vnútroštátnych i medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa posádky ** 
 47. Vybavenie plavidla v súlade s článkom 23.09  

 Plavidlo (je)* / (nie je)* v súlade s článkom 23.09, číslo 1.1)* / (článkom 23.09 číslo 1.2)* 
 
 Miesto na zapísanie minimálnej posádky na splnenie
požiadaviek vnútroštátnych a medzinárodných právnych
predpisov** 

 Miesto na zapísanie prevádzkových režimov podľa čísla 
46 

 

    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

 48. Miesto na zapísanie minimálnej posádky na plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o minimálnej posádke
podľa vnútroštátnych alebo medzinárodných požiadaviek.** 

  Miesto na vpísanie prevádzkových režimov 

    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  .........................................................................................   ........................   ........................   ........................    

  Plnenie a mimoriadne podmienky: 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

*) 
 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 

Nové znenie: ....................................................................................................................................................................  

............................... ...........................................................................................................................................................  

.............................. ............................................................................................................................................................  
 Táto strana bola nahradená. 

Miesto, dátum ...........................................................................  Inšpekčný orgán 

    

                                Pečať 

   ............................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
*)  Nehodiace sa prečiarknite. 
**) Požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov, ktoré členský štát môže uplatňovať, alebo
nemusí mať žiadne požiadavky. 

Pečiatka 
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PRÍLOHA V DG C III   SK 

OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu .....................................................  
 49.  Predĺženie/potvrdenie*) platnosti osvedčenia*)         Osvedčenie o pravidelnej/špeciálnej*) prehliadke 

 Inšpekčný orgán plavidlo skontroloval dňa .........................................................*). 

 Inšpekčnému orgánu*) bolo predložené osvedčenie zo dňa …………….od  .................................uznanej klasifikačnej spoločnosti ... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

Dôvody na prehliadku/osvedčenie*): 
........................ .............................................................................................................................................................................................. 
.................... ................................................................................................................................................................................................. 

 Vzhľadom na výsledok prehliadky/osvedčenie*) sa doba platnosti osvedčenia zachováva/predlžuje*) 

 do  ....................... ..........................  . 
 .................................................................................................. ,  .....................................................  
 (Miesto)                                                                                      (dátum) 
     
    Inšpekčný orgán 
   ............................................................................................. 
 ______________________       (Podpis) 

 *) Nehodiace sa prečiarknite. 
49.  Predĺženie/potvrdenie*) platnosti osvedčenia*)         Osvedčenie o pravidelnej/špeciálnej*) prehliadke 

 Inšpekčný orgán plavidlo skontroloval dňa .........................................................*). 

 Inšpekčnému orgánu*) bolo predložené osvedčenie zo dňa …………….od  .................................uznanej klasifikačnej spoločnosti ... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

Dôvody na prehliadku/osvedčenie*): 
........................ .............................................................................................................................................................................................. 
.................... ................................................................................................................................................................................................. 

 Vzhľadom na výsledok prehliadky/osvedčenie*) sa doba platnosti osvedčenia zachováva/predlžuje*) 

 do  ....................... ..........................  . 
 .................................................................................................. ,  .....................................................  
 (Miesto)                                                                                      (dátum) 
     
  Pečať  Inšpekčnýný orgán 
   ............................................................................................. 
 ______________________       (Podpis) 
*) Nehodiace sa prečiarknite. 

 

 49.  Predĺženie/potvrdenie*) platnosti osvedčenia*)         Osvedčenie o pravidelnej/špeciálnej*) prehliadke 

 Inšpekčný orgán plavidlo skontroloval dňa .........................................................*). 

 Inšpekčnému orgánu*) bolo predložené osvedčenie zo dňa …………….od  .................................uznanej klasifikačnej spoločnosti ... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

Dôvody na prehliadku/osvedčenie*): 
........................ .............................................................................................................................................................................................. 
.................... ................................................................................................................................................................................................. 

 Vzhľadom na výsledok prehliadky/osvedčenie*) sa doba platnosti osvedčenia zachováva/predlžuje*) 

 do  ....................... ..........................  . 
 .................................................................................................. ,  .....................................................  
 (Miesto)                                                                                      (dátum) 
     
    Inšpekčný orgán 
   ............................................................................................. 
 ______________________       (Podpis) 

 *) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečiatka 

Pečiatka 

Pečiatka 
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PRÍLOHA V DG C III   SK 

OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu .....................................................  

 49. Predĺženie/potvrdenie*) platnosti osvedčenia*)         Osvedčenie o pravidelnej/špeciálnej*) prehliadke 

 Inšpekčný orgán plavidlo skontroloval dňa ......................................... *). 
 Inšpekčnému orgánu*) bolo predložené osvedčenie zo dňa …………….od  ..................................uznanej klasifikačnej
spoločnosti ........................................................... . 

Dôvody na prehliadku/osvedčenie*): 
........................ .............................................................................................................................................................................................. 
.................... ................................................................................................................................................................................................. 

 Vzhľadom na výsledok prehliadky/osvedčenie*) sa doba platnosti osvedčenia zachováva/predlžuje*) 

 do  ....................... ...................  . 
 ..................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miesto)                                                                                      (dátum)........................................................................................ 
     
    Inšpekčný orgán 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Nehodiace sa prečiarknite.  
 49.  Predĺženie/potvrdenie*) platnosti osvedčenia*)         Osvedčenie o pravidelnej/špeciálnej*) prehliadke 

 Inšpekčný orgán plavidlo skontroloval dňa ......................................... *). 
 Inšpekčnému orgánu*) bolo predložené osvedčenie zo dňa …………….od  ..................................uznanej klasifikačnej
spoločnosti ........................................................... . 

Dôvody na prehliadku/osvedčenie*): 
........................ .............................................................................................................................................................................................. 
.................... ................................................................................................................................................................................................. 

 Vzhľadom na výsledok prehliadky/osvedčenie*) sa doba platnosti osvedčenia zachováva/predlžuje*) 

 do  ....................... ...................  . 
 ..................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miesto)                                                                                      (dátum)........................................................................................ 
     
  Pečať  Inšpekčný orgán 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Nehodiace sa prečiarknite. 
 49. Predĺženie/potvrdenie*) platnosti osvedčenia*)         Osvedčenie o pravidelnej/špeciálnej*) prehliadke 

 Inšpekčný orgán plavidlo skontroloval dňa ......................................... *). 
 Inšpekčnému orgánu*) bolo predložené osvedčenie zo dňa …………….od  ..................................uznanej klasifikačnej
spoločnosti ........................................................... . 

Dôvody na prehliadku/osvedčenie*): 
........................ .............................................................................................................................................................................................. 
.................... ................................................................................................................................................................................................. 

 Vzhľadom na výsledok prehliadky/osvedčenie*) sa doba platnosti osvedčenia zachováva/predlžuje*) 

 do  ....................... ...................  . 
 ..................................................................................... ,  ..............................................  
 (Miesto)                                                                                      (dátum)........................................................................................ 
     
  ť  Inšpekčný orgán 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 

 *) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečiatka 

Pečiatka 

Pečiatka 
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OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu .....................................................  

 50.  Overenie týkajúce sa zariadenia (-í) na skvapalnený plyn 

 Zariadenie (-ia) na skvapalnený plyn na palube plavidle skontroloval oprávnený inšpektor*) ......................................  

 .............................. ...........................................................................................................................................................  

 a na základe jeho overovacej správy zo dňa ........................................ *) spĺňa stanovené podmienky. 

Zariadenie zahŕňa tieto plynové spotrebiče: 

Zariadenie Výrobné číslo Druh Značka Typ Umiestnenie 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Toto potvrdenie platí do ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................... ,  ..............................................  

 (Miesto) (Dátum) 
  ...............................................................................................................  
  Inšpekčný orgán 
 ...................................       
        Oprávnený inšpektor*) 

 
                                            Pečať ...............................................................................................................  
     (Podpis) 

 

*) 
 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 

 Nové znenie:  ..................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
Táto strana bola nahradená. 

Miesto, dátum ...........................................................................  Inšpekčný orgán 

   .................................................................................. 

                              ............................................................ ...
      (Podpis) 
_______________________ 
*) Nehodiace sa prečiarknite. 

Pečať 

Pečiatka 



 

 
13274/1/05 REV 1  ib 12 
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OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu .....................................................  
 51.  Predĺženie overenia týkajúceho sa zariadenia (-í)  na skvapalnený plyn 

 Doba, na ktorú sa vzťahuje  overenie týkajúce sa zariadenia (-í) na skvapalnený plyn 
 zo dňa ,  sa predlžuje do  .......................................................  
 - po pravidelnej prehliadke oprávneným inšpektorom ..................................................................................................  
 - na základe predloženia overovacej správy zo dňa ............................ 
 
 .....................................................................................,  .............................................. 
 (Miesto) (Dátum) 
   ................................................................................  
   Inšpekčný orgán 
 ...................................  Pečať 
   ................................................................................  
  (Podpis) 

 51. Predĺženie potvrdenia týkajúceho sa zariadenia (-í)  na skvapalnený plyn 

 Doba, na ktorú sa vzťahuje  overenie týkajúce sa zariadenia (-í) na skvapalnený plyn 
 zo dňa ,  sa predlžuje do  .......................................................  
 - po pravidelnej prehliadke oprávneným inšpektorom ..................................................................................................  
 - na základe predloženia overovacej správy zo dňa ............................ 
 
 .....................................................................................,  .............................................. 
 (Miesto) (Dátum) 
   ................................................................................  
   Inšpekčný orgán 
 ...................................  Pečať 
   ................................................................................  
    (Podpis) 
 

 51.  Predĺženie potvrdenia týkajúceho sa zariadenia (-í) na skvapalnený plyn 

 Doba, na ktorú sa vzťahuje  overenie týkajúce sa zariadenia (-í)  na skvapalnený plyn 
 zo dňa ,  sa predlžuje do  .......................................................  
 - po pravidelnej prehliadke oprávneným inšpektorom ..................................................................................................  
 - na základe predloženia overovacej správy zo dňa ............................ 
 
 .....................................................................................,  .............................................. 
 (Miesto) (Dátum) 
   ................................................................................  
   Inšpekčný orgán 
 ...................................  Pečať 
   ................................................................................  
    (Podpis) 

Pečiatka 

Pečiatka 

Pečiatka 
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OSVEDČENIE č................... inšpekčného orgánu .....................................................  
 52. Príloha k osvedčeniu č. .....................................................................................................................................................  

............................ ..............................................................................................................................................................  

............................. .............................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

............................ ..............................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

......................... .................................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

......................... .................................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

............................ ..............................................................................................................................................................  

............................. .............................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

........................ ..................................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

......................... .................................................................................................................................................................  

............................ ..............................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

.......................... ................................................................................................................................................................  

........................... ...............................................................................................................................................................  
 

*) 
 
 

*) 

Zmeny a doplnenia položky (položiek): .................... 
Nové znenie: ....................................................................................................................................................................  
........................... ...............................................................................................................................................................  
........................... ...............................................................................................................................................................
 Táto strana bola nahradená. 
Miesto, dátum ...........................................................................  Inšpekčný orgán 
    
                               
   ......................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
*) Nehodiace sa prečiarknite. 

                                        Pokračovanie na strane*) ................. 

                            Koniec osvedčenia o prehliadke*) 
 

______________________ 

Pečiatka 
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Časť II 

VZOR DOPLNKOVÉHO OSVEDČENIA SPOLOČENSTVA NA  VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU 

Príloha k osvedčeniu o prehliadke pre Rýn č.  .........………………………. Strana 1 
DOPLNKOVÉ OSVEDČENIE SPOLOČENSTVA NA VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU 

(Vyhradené pre štátny znak) 

NÁZOV ŠTÁTU 

Názov a adresa príslušného orgánu vydávajúceho doplnkové osvedčenie 

1. Názov plavidla ……………...………………………………………………..........………………………. 

2. Úradné číslo …………………………………………..……………………..........…..…………….…… 

3. Miesto a  číslo registrácie …………………………….……………............….…………….…. 

4. Štát registrácie alebo domovský prístav (1) ….……..……………..………...........……….……….…… 

5. Vzhľadom na osvedčenie o prehliadke pre Rýn č.  …………….……….………..........…………………….. 

 zo dňa …………….………………….. platné do …………………..…………...........….………………… 

6. Vzhľadom na výsledok prehliadky: ………………………………………….........……….……................... 

……………………………………………. dňa ……………….……...........…………….…………… 

7. vyššie uvedené plavidlo sa považuje za spôsobilé prevádzky na vodných cestách Spoločenstva  

           zóny (zón) ……………………………………………………………...……………………………… 

8. Platnosť tohto doplnkového osvedčenia uplynie dňa……..………………………….........………………. 

9. Vydané v …………………………………………. dňa …………………………….........………………. 

10. 

 ……………………………………. 

 (Príslušný orgán) 

 ……………………………………. 
 (Podpis) 

_________________ 

 

(1) Nehodiace sa prečiarknite. 

 

Pečiatka 
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Strana 2  Príloha k osvedčeniu o prehliadke pre Rýn č. ………………………………… 

 

Zóna a/alebo vodné cesty (1) 

4 3 2 1  

s uzavretým 
nákladovým 
priestorom 

     Voľný bok 

(cm) 

s otvoreným 
nákladovým 
priestorom 

     

12. Odchýlky od osvedčenia o prehliadke pre Rýn č. …................…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Záznamy týkajúce sa počtu členov posádky v osvedčení o prehliadke pre Rýn neplatia. 

Vzhľadom na osvedčenie o prehliadke pre Rýn č. ……….……………………………….……………… 

zo dňa ………….……………………….. platného do ………………………………………………… 

Vzhľadom na výsledok prehliadky ……………..………………………………………………………… 

 …………………………………………………. zo dňa………………….………………………… 

Toto doplnkové osvedčenie sa predlžuje/obnovuje (1) do  .....……………………………….……..…… 

………………………………………………..             ………………………………………………… 
                         (Miesto)                                                                                                     (Dátum) 

 

 ……………………………………. 

 (Príslušný orgán) 

 ……………………………………. 
 (Podpis) 

_________________ 

(1) Nehodiace sa prečiarknite. 
 

Pečiatka 
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Časť III 

VZOR DOČASNÉHO OSVEDČENIA SPOLOČENSTVA NA VNÚTROZEMSKÚ PLAVBU 

Dočasné osvedčenie Spoločenstva*) / Dočasné osvedčenie o schválení*) 

N° ................. 

1.  Názov plavidla 
 
 

 2. Typ plavidla 
 

 3. Úradné číslo 

4.  Meno a adresa vlastníka 
 
 

5.  Dĺžka L/ LWL*) ...........................         Počet cestujúcich ...................  

 Počet lôžok*) ...............................  

6.  Miesto na informácie o posádke ....................................................................................................................... 

 
 

 6.1 Prevádzkové režimy spĺňajúce požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov**. 

 
 6.2 Vybavenie plavidla v súlade s článkom 23.09 

Plavidlo (je)* / (nie je)* v súlade s článkom 23.09, číslo 1.1)* / (článkom 23.09 číslo 1.2)* 

 Miesto na zapísanie minimálnej posádky na 
splnenie požiadaviek vnútroštátnych i 
medzinárodných právnych predpisov** 

 Miesto na zapísanie prevádzkových režimov 
podľa 6.1 

 

       

 .............................................................................  ....................   ....................   ....................  

 .............................................................................  ....................   ....................   ....................  

6.3.  Miesto na zapísanie minimálnej posádky pre plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o 
minimálnej posádke vo vnútroštátnych  
alebo medzinárodných požiadavkách **........................................................................................................  

 7. Zariadenie (--y) na skvapalnený plyn 
 Potvrdenie platné do ...................................................... 

 8.  Osobitné podmienky  
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 9. Preprava nebezpečného tovaru, pozri osobitnú kolónku*) 

 10. Platnosť 
Dočasné osvedčenie*) / dočasné osvedčenie o zhode*) platí do................. ....................................  
na plavbu*) / na jednu cestu*)                                                                                   (Dátum) 

Vyššie uvedené plavidlo je uznané za spôsobilé prevádzky 

na vodných cestách Spoločenstva v zóne (zónach) (*)......................................................................................

na vodných cestách v zóne (zónach) (*) ............................................................................................................

v .....................................................................(názvy štátov(*))........................................................................

s 

výnimkou:…….....................................................................................................................................................

......  

na týchto vodných cestách v:  (názov štátu(*))................................................................................... 

 

 11.  ..........................................., ..............................  

  Miesto Dátum 

 ............................................................................  

  Príslušný orgán pre dočasné osvedčenie o zhode  

 

      Pečať ................................  

         Podpis 

_______________________ 

 *) Nehodiace sa prečiarknite 

 **) Požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných 
právnych predpisov, ktoré si členský štát môže zvoliť 
uplatňovať, alebo nemusí mať žiadne požiadavky 

 ........................................... , ............................... 

  Miesto Dátum 

 ............................................................................. 

                           Inšpekčný orgán 

 

       Pečať ................................. 
         Podpis 

Pečiatka Pečiatka 
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 9. Preprava nebezpečného tovaru 

(Vyznačiť, či plavidlo spĺňa požiadavky vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov, ak existujú.) 
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PRÍLOHA VI 

 

 

Vzor registra osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu 

 

Príslušný orgán/inšpekčný orgán ........................................  

 

 

Register osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu 

 

 

Rok ....................  
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(Ľavá strana) 

Osvedčenie sSpoločenstva na 
vnútrozemskú plavbu 

 
Názov plavidla  

 
Úradné číslo plavidla 

Vlastník Register plavidiel  
Typ plavidla 

Č. Deň Mesiac   Meno Adresa Miesto Č.  
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(Pravá strana) 

Hrubá nosnosť podľa osvedčenia o tonáži alebo 
výtlaku*)  

Úsek vnútrozemskej vodnej cesty Záznamy týkajúce sa doplnkovej alebo 
špeciálnej prehliadky, pozastavenia 

alebo zrušenia osvedčenia 

 
 

Osvedčenie Spoločenstva na 
vnútrozemskú plavbu platí do 

 
 

Ostatné poznámky 

Dátum 
osvedčenia o 

tonáži 

Tonážna značka t/m3 od do    

        

*) Ak osvedčenie o tonáži nie je k dispozícii, odhadnite hrubú nosnosť alebo výtlak. 
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PRÍLOHA VII 

Klasifikačné spoločnosti 
 

OBSAH 

 

Časť I: Kritériá schvaľovania klasifikačných spoločností 

Časť II: Postup schvaľovania klasifikačných spoločností 

Časť III: Zoznam schválených klasifikačných spoločností 
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Časť I 

Kritériá schvaľovania klasifikačných spoločností 
 

Klasifikačné spoločnosti uchádzajúce sa o schválenie v zmysle článku 10 smernice spĺňajú tieto 
kritéria:  

1) Klasifikačná spoločnosť je schopná zdokumentovať rozsiahlu prax v posudzovaní 
prevedenia a konštrukcie plavidiel pre vnútrozemské vodné cesty vrátane plavidiel 
určených na prepravu nebezpečného tovaru. Klasifikačná spoločnosť má komplexné 
pravidlá a predpisy pre prevedenie, konštrukciu a pravidelné prehliadky plavidiel pre 
vnútrozemské vodné cesty vrátane plavidiel určených na prepravu nebezpečného tovaru, 
ktoré sú vydané v holandskom, anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku a ktoré 
sa neustále aktualizujú a zlepšujú prostredníctvom výskumu a rozvojových programov. 
Pravidlá a predpisy nesmú byť v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov 
Spoločenstva alebo s platnými medzinárodnými zmluvami. 

2) Klasifikačná spoločnosť raz ročne zverejňuje svoj register plavidiel. 

3) Klasifikačnú spoločnosť neriadia vlastníci plavidiel alebo konštruktéri plavidiel, alebo iné 
subjekty komerčne zainteresované na projektovaní, výrobe, úpravách, opravách, prevádzke 
alebo poistení lodí. Príjmy klasifikačnej spoločnosti nezávisia od jedného komerčného 
podniku.  

4) Ústredie klasifikačnej spoločnosti alebo pobočky oprávnenej na vydávanie rozhodnutí a 
pôsobenie vo všetkých oblastiach, na ktoré je poverená podľa predpisov upravujúcich 
vnútrozemskú plavbu, sa nachádza v niektorom z členských štátov.   

5) Klasifikačná spoločnosť a jej odborníci sa tešia dobrému menu v oblasti vnútrozemskej 
plavby, odborníci sú schopní predložiť dôkaz o svojich odborných schopnostiach. Konajú 
na zodpovednosť klasifikačnej spoločnosti. 

6) Klasifikačná spoločnosť má významných technických, riadiacich, podporných, 
kontrolných a výskumných pracovníkov pomerne k úlohám a klasifikovaným plavidlám, 
ako aj zabezpečenie pre rozvíjanie spôsobilostí a aktualizáciu predpisov. Má kontrolórov v 
členských štátoch. 



 

 
13274/1/05 REV 1 ib 3 
PRÍLOHA VII DG C III SK 

7) Klasifikačná spoločnosť sa riadi etickým kódexom. 

8) Riadenie a správa klasifikačnej spoločnosti zaručujú dôvernosť informácií vyžadovaných 
členským štátom.  

9) Klasifikačná spoločnosť je pripravená poskytnúť členskému štátu príslušné informácie.  

10) Riadenie klasifikačnej spoločnosti zadefinovalo a zdokumentovalo svoju politiku, ciele a 
záväzky ohľadom kvality a zabezpečilo, aby sa táto politika chápala, realizovala a 
zachovávala na všetkých úrovniach klasifikačnej spoločnosti.  

11) Klasifikačná spoločnosť pripraví, realizuje a zachováva účinný interný systém kvality na 
základe príslušných častí medzinárodne uznávaných noriem kvality a v súlade s normami 
EN 45004 (inšpekčné orgány) a EN 29001 v interpretácii požiadaviek schémy 
osvedčovania systémov kvality IACS. Systém kvality musí mať osvedčenie od nezávislého 
orgánu audítorov uznávaného administratívou štátu, v ktorom má klasifikačná spoločnosť 
svoje sídlo alebo pobočku, ako je ustanovené v odsek 4, a ktorý okrem iného zabezpečuje, 
že:  

a)  pravidlá a predpisy klasifikačnej spoločnosti sa vytvárajú a zachovávajú 
systematicky,  

b)  pravidlá a predpisy klasifikačnej spoločnosti sa dodržiavajú, 

c)   sú splnené požiadavky zákonnej práce, na ktorú je spoločnosť poverená,  

d)  sú definované a zdokumentované povinnosti, právomoci a vzájomné vzťahy 
pracovníkov, ktorých práca má vplyv na kvalitu služieb klasifikačnej spoločnosti, 

e)  všetka práca sa vykonáva za riadených podmienok, 

f)  je zavedený systém dohľadu, ktorý monitoruje konanie a vykonávanú prácu 
kontrolórov a technických a administratívnych pracovníkov zamestnaných priamo 
v klasifikačnej spoločnosti, 
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g)  požiadavky hlavnej zákonnej práce, na ktorú je poverená organizácia klasifikačnej 
spoločnosti, vykonávajú jedine jej výhradní kontrolóri, alebo na ne priamo 
dohliadajú, alebo výhradní kontrolóri iných uznaných klasifikačných spoločností, 

h)  je zavedený systém kvalifikácie kontrolórov a neustáleho obnovovania ich 
poznatkov, 

i)  sa vedie evidencia, ktorá preukazuje dosiahnutie požadovaných štandardov 
v položkách, ktorých sa týkajú vykonávané služby, ako aj účinnej prevádzky 
systému kvality a  

j)  komplexný systém plánovaných a zdokumentovaných interných auditov činností 
súvisiacich s kvalitou na všetkých miestach. 

12) Systém kvality musí mať osvedčenie od nezávislého orgánu audítorov uznávaného 
administratívou štátu, v ktorom má klasifikačná spoločnosť svoje sídlo alebo pobočku, ako 
je ustanovené v odseku 4.   

13) Klasifikačná spoločnosť sa zaväzuje zosúladiť svoje požiadavky s príslušnými smernicami 
Európskej únie a v primeranom čase poskytnúť príslušné informácie výboru.  

14) Klasifikačná spoločnosť sa zaväzuje pravidelne konzultovať s už uznanými klasifikačnými 
spoločnosťami s cieľom zaručiť ekvivalenciu svojich technických noriem a ich 
uplatňovanie, a predstaviteľom členského štátu a iným zúčastneným stranám by mala 
umožniť účasť na tvorbe svojich pravidiel a predpisov.    
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Časť II 

Postup schvaľovania klasifikačných spoločností 

Rozhodnutie o schválení klasifikačnej spoločnosti podľa článku 10 smernice prijme Komisia podľa 
postupu uvedeného v článku 19 smernice. Okrem toho sa musí dodržať i tento postup: 

1) Predstaviteľ štátu, v ktorom má klasifikačná spoločnosť ústredie alebo pobočku oprávnenú 
na vydávanie rozhodnutí a pôsobenie vo všetkých oblastiach, na ktoré je poverená podľa 
predpisov týkajúcich sa plavidiel na vnútrozemských vodných cestách, predloží Komisii 
žiadosť o schválenie. Predstavitelia tohto štátu okrem toho zašlú všetky informácie a 
dokumenty potrebné na skontrolovanie splnenia kritérií na schválenie.  

2) Každý člen výboru si môže vyžiadať vypočutie danej klasifikačnej spoločnosti alebo 
poskytnutie ďalších informácií.   

3) Schválenie sa pozastavuje rovnakým spôsobom. O pozastavenie schválenia môže požiadať 
ktorýkoľvek člen výboru. Predstavitelia štátu žiadajúceho o pozastavenie predložia 
informácie a doklady podporujúce ich žiadosť.  

4) Komisia pri rozhodovaní berie do úvahy rozhodnutia prijaté Ústrednou komisiou pre plavbu 
na Rýne, čo sa týka schválenia predmetnej klasifikačnej spoločnosti. Komisia pred 
schválením klasifikačnej spoločnosti, ktorú neschválila Ústredná komisia pre plavbu na 
Rýne, konzultuje so sekretariátom Ústrednej komisie.   

5) Po každom rozhodnutí o schválení klasifikačnej spoločnosti alebo o pozastavení schválenia 
sa upravuje zoznam schválených spoločností. 

6) Komisia informuje dotknuté klasifikačné spoločnosti o rozhodnutiach Komisie. 
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Časť III 

Zoznam schválených klasifikačných spoločností 

 

Na základe kritérií uvedených v časti I a II sú v súčasnosti v zmysle článku 10 tejto smernice 
schválené tieto klasifikačné spoločnosti:  

1) Bureau Veritas 

2) Germanischer Lloyd 

3) Lloyd’s Register of Shipping. 

 

Do schválenia podľa častí I a II sú klasifikačné spoločnosti, ktoré boli uznané a schválené členským 
štátom podľa smernice 94/57/ES o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce 
inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov1 vrátane jej ďalších zmien a 
doplnení, v súčasnosti schválené podľa  článku 10 tejto smernice iba pre plavidlá, ktoré premávajú 
výhradne po vodných cestách takéhoto členského štátu. 

 

_______________________ 

                                                 
1 Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53). 
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PRÍLOHA VIII 

Pravidlá postupu vykonávania prehliadok 

Článok 1 

Ak orgány pri inšpekcii zistia, že osvedčenie prechovávané na palube je neplatné, alebo že plavidlo 
nespĺňa požiadavky uvedené v tomto osvedčení, ale že taká neplatnosť alebo nesplnenie 
požiadaviek nepredstavuje zjavné nebezpečenstvo, vlastník plavidla alebo jeho zástupca prijmú 
všetky nevyhnutné opatrenia k náprave danej situácie. Orgán, ktorý vydal osvedčenie alebo ho 
naposledy obnovil, o tom bude informovaný do siedmich dní. 

Článok 2 

Ak pri inšpekcii podľa článku 1 orgány zistia, že plavidlo nemá na palube osvedčenie, alebo že 
plavidlo predstavuje zjavné nebezpečenstvo, môžu zabrániť plavidlu pokračovať v plavbe, pokiaľ 
nebudú prijaté nevyhnutné opatrenia k náprave situácie. 

Môžu tiež stanoviť opatrenia, ktoré umožnia plavidlu bezpečne pokračovať na miesto, kde sa 
plavidlo skontroluje alebo opraví, ak je to vhodné pri skončení jeho prepravných činností. Orgán, 
ktorý vydal osvedčenie alebo ho naposledy obnovil, o tom bude informovaný do siedmich dní. 

Článok 3 

Členský štát, ktorý zabránil plavidlu pokračovať v plavbe, alebo oznámil vlastníkovi plavidla, že 
tak zamýšľa urobiť, ak objavená porucha nebola odstránená, informuje orgán členského štátu, v 
ktorom bolo osvedčenie vydané alebo naposledy obnovené, do siedmich dní o rozhodnutí, ktoré 
prijal alebo má v úmysle prijať. 

Článok 4 

Každé rozhodnutie o prerušení plavby plavidla, vykonané podľa opatrení prijatých pri vykonávaní 
tejto smernice, podrobne uvedie dôvody, na ktorých bolo založené. Príslušnej strane sa bezodkladne 
oznámi, a táto strana bude zároveň informovaná o opravných prostriedkoch, ktoré sú pre ňu 
použiteľné podľa platných právnych predpisov členských štátoch a o lehotách na ich podanie. 

 

____________________ 
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PRÍLOHA IX 

 

Požiadavky na signalizačné svetlá, radarové vybavenie a zátačkomery 

 

Časť I:  Požiadavky týkajúce sa farieb a intenzity svetiel a schválenia signalizačných 
svietidiel pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách   

Časť II: Požiadavky týkajúce sa podmienok na odskúšanie a schválenie signalizačných 
svietidiel pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách   

Časť III: Minimálne požiadavky a skúšobné podmienky pre radarové vybavenie používané na 
navigáciu v plavidlách na vnútrozemských vodných cestách   

Časť IV: Minimálne požiadavky a skúšobné podmienky pre zátačkomery používané v 
plavidlách na vnútrozemských vodných cestách   

Časť V: Požiadavky na inštaláciu a výkonové skúšky radarového vybavenia a zátačkomerov 
používaných v plavidlách na vnútrozemských vodných cestách   

Časť VI: Vzor zoznamu skúšobní, schváleného vybavenia a schválených inštalačných firiem 
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Časť I 

Požiadavky  
týkajúce sa farieb a intenzity svetiel  

a schválenia signalizačných svietidiel pre plavidlá  
na vnútrozemských vodných cestách 

Obsah 

Kapitola 1 Vynedzenie pojmov 
Článok 1.01 Signalizačné svietidlá 
 1.02 Signálne svetlá 

 1.03 Svetelné zdroje 

 1.04 Optika 

 1.05 Filter 

 1.06 Vzťah medzi IO, IB a t  

Kapitola 2 Požiadavky na signálne svetlá 
Článok 2.01 Farba signalizačných svetiel 
 2.02 Intenzita svetla a rozsah signalizačných svetiel 

 2.03 Rozptyl signalizačného svetla 

Kapitola 3 Požiadavky na signalizačné svietidlá 
Článok 3.01 Technické požiadavky 

Kapitola 4 Skúšky, schválenie a značenie 

Článok 4.01 Typové skúšky 
 4.02 Skúšobný postup 

 4.03 Osvedčenie o schválení 

 4.04 Kontroly na mieste 

 4.05 Značenie 

Dodatok 1 

Vzor osvedčenia o schválení pre signalizačné svietidlá pre plavidlá na vnútrozemských vodných cestách 
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Kapitola 1 
VYMEDZENIE POJMOV 

Článok 1.01 

Signalizačné svietidlá 

1. „Svietidlo“ znamená zariadenie na distribúciu toku z umelého svetelného zdroja, obsahuje 
aj súčasti potrebné na filtráciu, refrakciu alebo reflexiu svetla a na prichytenie či prevádzku 
svetelného zdroja. 

2. Svietidlá určené na vydávanie signálov na palube plavidla sa označujú ako signalizačné 
svietidlá. 

Článok 1.02 

Signálne svetlá 

1. „Signálne svetlá“ znamenajú svetelné signály vydávané signalizačnými svietidlami. 

2. „Vrcholové svetlo“ znamená biele svetlo viditeľné v horizontálnom oblúku 225° a 
vydávajúce jednotný neprerušovaný lúč väčší ako 112°30’ na každej strane, t.j. 22°30’ za 
lúčom smerom ku korme na každej strane.  

3. „Bočné svetlá“ znamenajú zelené svetlo na pravoboku a červené svetlo na ľavoboku, obe 
svetlá sú viditeľné v horizontálnom oblúku 112°30’ a vydávajúce jednotný neprerušovaný 
lúč, t.j. od provy k 22°30’ za lúčom smerom ku korme.  

4. „Zadné svetlo“ znamená biele svetlo viditeľné v horizontálnom oblúku 135° a vydávajúce 
jednotný neprerušovaný lúč cez sektor 112°30’ po každej strane plavidla.  

5. „Žlté zadné svetlo“ znamená žlté svetlo viditeľné v horizontálnom oblúku 135° a 
vydávajúce jednotný neprerušovaný lúč cez sektor 67°30’ pozdĺž každej strany od kormy.  
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6. „Svetlo viditeľné zo všetkých smerov“ znamená svetlo viditeľné v horizontálnom oblúku 
360° a vydávajúce jednotný neprerušovaný lúč.  

7. a) „Scintilačné svetlo“ znamená svetlo blikajúce rýchlosťou 40 až 60 svetelných cyklov za 
minútu. 

 b) „Rýchle scintilačné svetlo“ znamená svetlo blikajúce rýchlosťou 100 až 120 svetelných 
cyklov za minútu. 

Scintilačné svetlo je rad pravidelných svetelných cyklov za jednotku času. 

8. Signálne svetlá sú klasifikované podľa intenzity svetla ako:  

- bežné svetlá, 

- jasné svetlá, 

- silné svetlá. 

Článok 1.03 

Svetelné zdroje 

„Svetelné zdroje“ znamenajú elektrické alebo neelektrické zariadenia určené na vytváranie 

svetelných tokov v signalizačných svietidlách. 
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Článok 1.04 

Optika 

1. „Optika“ znamená zariadenie obsahujúce refrakciu, reflexiu alebo refrakčné a reflexné 
súčasti vrátane ich držiakov. Tieto súčasti slúžia na usmernenie lúčov zo svetelného zdroja 
do nových osobitných smerov. 

2. „Farebná optika“ znamená optiku, ktorá pozmeňuje farbu a intenzitu prenášaného svetla. 

3. „Neutrálna optika“ znamená optiku, ktorá pozmeňuje intenzitu prenášaného svetla. 

 

Článok 1.05 

Filter 

1. „Farebný filter“ znamená voliteľný filter, ktorý pozmeňuje farbu a intenzitu prenášaného 
svetla. 

2. „Neutrálny filter“ znamená nevoliteľnú súčasť, ktorá pozmeňuje intenzitu prenášaného 
svetla. 
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Článok 1.06 

Vzťah medzi IO, IB a t  

IO znamená fotometrickú intenzitu svetla v kandelách (cd) meranú pri normálnom napätí pre 
elektrické svetlá, 

IB znamená prevádzkovú intenzitu svetla v kandelách (cd), 

t znamená rozsah v kilometroch (km). 

 

Ak sa do úvahy vezme napríklad starnutie svetelného zdroja, stupeň znečistenia optiky a obmien 

napätia v palubnej sieti, tak IB sa prijíma ako o 25 percent menšie ako IO.   

Vtedy: 

IB = 0.75 . IO 

Vzťah medzi IB a t signálnych svetiel vyjadruje táto rovnica: 

IB = 0.2 . t
2
 . q-t 

Koeficient atmosférického prenosu q sa považuje za 00,76, zodpovedajúca meteorologická 

viditeľnosť 14,3 km.  
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Kapitola 2 

POŽIADAVKY NA SIGNÁLNE SVETLÁ 

Článok 2.01 

Farba signálnych svetiel 

1. Na svetlá sa vzťahuje päťfarebný signálny systém, skladajúci sa z týchto farieb: 
- biela, 

- červená, 

- zelená, 

- žltá, 

- modrá 

 

Tento systém vyhovuje odporúčaniam Medzinárodnej komisie pre osvetlenie, „Farby 
signálnych svetiel“, v publikácii IEC č. 2.2. (TC-1.6) 1975. 

Farby sa vzťahujú na svetelné toky vydávané signalizačnými svietidlami. 

2. Farebné hranice signálnych svetiel sú vyznačené súradnicami, ak sú body prekríženia 
chromatickej schémy podľa publikácie IEC č. 2.2 (TC-1.6) 1975 (pozri schému 
chromaticity) tieto: 

 

Farba signálneho svetla Súradnice pretínajúcich sa bodov 
 
 Biele  

x 
y 

0,310 
0,283 

0,443 
0,382 

0,500 
0,382 

0,500 
0,440 

0,453 
0,440 

0,310 
0,348 

 
 Červené 

x 
y 

0,690 
0,290 

0,710 
0,290 

0,680 
0,320 

0,660 
0,320 

  

 
 Zelené  

x 
y 

0,009 
0,720 

0,284 
0,520 

0,207 
0,397 

0,013 
0,494 

  

 
 Žlté  

x 
y 

0,612 
0,382 

0,618 
0,382 

0,575 
0,425 

0,575 
0,406 

  

 
 Modré  

x 
y 

0,136 
0,040 

0,218 
0,142 

0,185 
0,175 

0,102 
0,105 
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Schéma chromaticity IEC 

kde  2930 K zodpovedá svetlu z vákuovej žiarovky, 

  2856 K zodpovedá svetlu z plynom naplnenej žiarovky. 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

520 
530 

540 

550

560

570

580

590

600 

610 
630 620 

510 

500 

490 

480 

470 
460 

450 
440

430 420 

640 
650 

680 660 
690 bis 780

380 bis 410 

10000 
6000

4000

2856
2360

2000
1900

BIELEE

Xe

P

ZELENÉ

ŽLTÉ 

ČERVENÉ 

MODRÉ 

x

y
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Článok 2.02 

Intenzita a rozsah signálnych svetiel 

V tabuľke nižšie sa uvádzajú povolené hodnoty pre IO, IB a t (použitie cez deň a v noci) podľa 
charakteru signálnych svetiel. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na malý tok vydávaný signalizačnými 
svietidlami. 

Hodnoty IO a IB sú uvedené v cd a t v kkm. 

Maximálne a minimálne objemy 

Farba signálneho svetla 

Charakter signálnych 
svetiel 

Biele Zelené/červené Žlté Modré 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 

bežné IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

 IO 

jasné IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

 IO 

silné IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Pri dennom použití žltých scintilačných svetiel však platí minimálna intenzita svetla (IO) 900 cd. 
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Článok 2.03 

Rozptyl signálneho svetla 

1. Horizontálny rozptyl intenzity svetla 

1.1 Intenzity svetla vypočítané v článku 2.002 platia pre všetky smery horizontálnej roviny 
prechádzajúce cez ohnisko optiky alebo svetelného ťažiska správne prispôsobeného 
svetelného zdroja alebo vertikálne umiestneného signalizačného svietidla.   

1.2 Pre vrcholové svetlá, zadné svetlá a bočné svetlá sa predpísané intenzity svetla zachovajú 
na celom horizontálnom oblúku v predpísanom sektore minimálne do 5° limitov. 

Od 5° v predpísanom sektore až do limitu sa intenzita svetla môže znížiť o 50 percent. 
Následne sa bude postupne znižovať tak, aby z 5° za limitmi sektoru zostalo iba nepatrné 
množstvo svetla. 

1.3 Bočné svetlá majú predpísanú intenzitu svetla v smere rovnobežnom s prednou časťou 
plavidla. Intenzity sa znížia prakticky na nulu od 1° do 3° mimo limitov predpísaného 
sektora. 

1.4 Pri dvojfarebných a trojfarebných svietidlách je rozptyl intenzity svetla jednotný, aby sa 3° 
na každej strane predpísaných limitov sektoru neprekročila maximálna povolená intenzita a 
aby sa dosiahla minimálna predpísaná intenzita.     

1.5 Horizontálny rozptyl intenzity svetla zo svietidiel je v celom sektore jednotný, aby sa 
minimálne a maximálne hodnoty sledované pre fotometrickú intenzitu svetla nelíšili o viac 
ako o faktor 1,5.   

2. Vertikálny rozptyl intenzity svetla 

V prípade náklonu do ± 5° alebo ± 7,5° od vodorovnej úrovne intenzita svetla zostáva 
v prvom prípade rovnajúca sa 80 %, a 60 % v druhom prípade z intenzity svetla 
zodpovedajúcej náklonu 0°, hoci ju neprevýši o viac ako 1,2-násobok. 
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Kapitola 3 

POŽIADAVKY PRE SIGNALIZAČNÉ SVIETIDLÁ 

Článok 3.01 

Technické požiadavky 

1. Konštrukcia a materiály signalizačných svietidiel a svetelných zdrojov zaručujú ich 
bezpečnosť a trvácnosť.  

2. Súčasti svietidiel (napríklad priečna výstuha) nenarušujú intenzitu, farby alebo rozptyl 
svetla.  

3. Signalizačné svietidlá sa dajú nainštalovať na palubu jednoducho a do správnej polohy. 

4. Svetelný zdroj sa dá ľahko vymeniť. 

Kapitola 4 

SKÚŠKY, SCHVÁLENIA A ZNAČENIE  

Článok 4.01 

Typové skúšky 

Typová skúška podľa „Podmienok skúšania a schvaľovania signalizačných svietidiel na plavidlách 
na vnútrozemských vodných cestách“ slúži na presvedčenie sa, či signalizačné svietidlá a ich 
svetelné zdroje spĺňajú tieto požiadavky.  

Článok 4.02 

Skúšobný postup 

1. Príslušnému skúšobnému orgánu sa predloží žiadosť o typovú skúšku s najmenej dvoma 
kópiami plánov a dvoma vzorkami svietidla ako aj požadovaných svetelných zdrojov. 
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2. Ak skúška nepovedie k námietkam, jedna kópia plánov sprevádzajúcich žiadosť spolu so 
schválením, ktoré sa na ne uvedie, a jedno zo schválených vzorových svietidiel sa vráti 
žiadateľovi. Druhú kópiu a druhú vzorku svietidla si ponechá skúšajúci orgán.  

3. Výrobca prehlási pre skúšobný orgán, že všetky súčasti sériovo vyrábaného svietidla 
spĺňajú požiadavky svietidla z typovej skúšky. 

Článok 4.03 

Osvedčenie o schválení 

1. Ak sa pri typovej skúške preukáže, že tieto podmienky sú splnené, typ signalizačného 
svietidla sa schváli a žiadateľovi sa vydá osvedčenie o schválení na základe vzoru 
v dodatku s označením uvedenými v článku 4.05. 

2. Držiteľ osvedčenia o schválení: 

- je poverený pripevniť značky spomínané v odseku 4.05 na rôzne časti, 

- výrobu môže vykonávať jedine v súlade s plánmi schválenými skúšobným úradom a 
technikou použitou pri svietidlách, ktoré boli typovo odskúšané,  

- schválené plány a modely svietidiel môže upraviť jedine so súhlasom skúšobnej 
spoločnosti. Táto aj rozhodne o tom, či vydané osvedčenie o schválení si vyžaduje 
zapísanie dodatkov alebo či je potrebná nová žiadosť o schválenie. 

Článok 4.04 

Kontroly na mieste 

1. Skúšobný orgán má právomoc zobrať vzorky signalizačných svietidiel z výrobných radov 
na odskúšanie.  

2. Ak skúška odhalí závažné nedostatky, schválenie sa pozastaví. 
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Článok 4.05 

Označenie 

1. Schválené signalizačné svietidlá, optika a svetelné zdroje sú označené tak, ako sa uvádza 
nižšie: 

  e . X . YY . nnn 

kde „  e“ je značka schválenia, 

„X“ označuje krajinu schválenia, kde: 

 1  = Nemecko 23 = Grécko 

 2  = Francúzsko IRL  = Írsko 

 3  = Taliansko EST  = Estónsko 

 4  = Holandsko CYP  = Cyprus 

 5  = Švédsko CZE  = Česká republika 

 6  = Belgicko HUN = Maďarsko 

 9  = Španielsko LTU  = Litva 

11  = Spojené kráľovstvo LVA  = Lotyšsko 

12  = Rakúsko MLT  = Malta  

13 = Luxembursko POL  = Polsko 

17 = Fínsko SVK  = Slovensko 

18 = Dánsko SVN  = Slovinsko 

21 = Portugalsko  

 

„YY“ sú posledné dve čísla roka schválenia a 

„nnn“ je číslo schválenia priradené skúšobným orgánom. 
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