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 evidenčné číslo preukazu 
 
 
 

  
 podacia pečiatka kolkové známky 

 

Ž I A D O S Ť  
o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 

 
Vyplní žiadateľ 

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

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

Adresa: ................................................................................................ PSČ: ............................... 

Telefónne číslo (nepovinný údaj): ...................................................... 

Dôvodom žiadosti je: 

 Vydanie nového preukazu (dátum skúšky .................................) 

 Výmena preukazu (napr. starého typu preukazu za nový) 

 Vydanie duplikátu (z dôvodu straty, poškodenia a iné) 

 
Som držiteľom preukazu: 

 ÁNO   číslo: ...................................................... 

 NIE  

Žiadam o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pre kategórie: 

 A  B C D  

Ako dotknutá osoba v zmysle §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov Štátnou plavebnou správou pre účely vedenia evidencie v zmysle zákona 
č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na 
dobu neurčitú, pričom svoj súhlas budem oprávnený kedykoľvek odvolať. Zároveň týmto vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré 
som poskytol sú skutočné, pravdivé, úplné, aktuálne a presné. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol 
dobrovoľne a bez nátlaku. 

V ................................................... Dátum:................................... ............................................................ 
 vlastnoručný podpis 
 
Žiadosť je možné podať na pobočkách Štátnej plavebnej správy: 
pobočka Bratislava - Prístavná 10, 821 09 BRATISLAVA 2; č .tel.: 02/333 00 225 
pobočka Komárno - Ostrov Sv. Alžbety súp. č. 3098, 945 05 Komárno; č .tel.: 035/2300 301 
pobočka Žilina  - Horný Val 65/28, 010 01 ŽILINA; č .tel.: 041/2304 400 
pobočka Košice - ul. Slnečná č. 24, 040 01 KOŠICE; č .tel.: 055/2304 502 



Vyplní ŠPS 

Žiadateľovi bol vydaný preukaz 

Pre odbornú spôsobilosť: ........................................... číslo preukazu: ........................................ 

Preukaz vydaný dňa:  .................................. podpis vydávajúceho zamestnanca: ....................... 

Podpis predstaveného zamestnanca: ...................................... 

 

 

 Prevzatie 

Preukaz prevzal: ..................................................................... Podpis: ........................................ 

Dňa: .........................................................          

 

 


