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Dopravný úrad

• štátna rozpočtová organizácia,
• orgán štátnej správy – správny orgán,
• orgán dohľadu nad určenými výrobkami.



• Právomoci upravuje najmä zákon č. 338/2000 Z. z. o
vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

• Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 o
sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na
trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
329/2019 Z. z..

Divízia vnútrozemskej plavby 
Dopravného úradu



územná pôsobnosť našich pobočiek 

Odbor ŠOD Bratislava

Odbor ŠOD Žilina

Odbor ŠOD Košice

Odbor ŠOD Komárno



Činnosti, ktoré vykonáva Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného 
úradu vo všeobecnosti:

1. vykonáva štátny odborný dozor,

2. rozhoduje v správnom konaní I. stupňa,

3. vydáva súhlasy,

4. vykonáva odborné vyšetrovania plavebných nehôd,

5. ukladá plavebné opatrenia,

6. nariaďuje okamžité zastavenie plavby,

7. plavidlám zapísaným v registri plavidiel prideľuje jednotné
európske identifikačné číslo plavidla,

8. vedie evidencie na účely plnenia svojich úloh,

9. vykonáva správu systému riečnych informačných služieb
vrátane medzinárodnej výmeny informácií a plní funkciu centra
riečnych informačných služieb,

1O. vydáva verejné listiny a predlžuje ich platnosť,

11. Vykonáva technické prehliadky plavidiel, ktoré podliehajú
registrácii a zároveň nepodliehajú povinnej klasifikácii.



Činnosti, ktoré vykonáva Divízia vnútrozemskej plavby Dopravného úradu, 
ako orgán dohľadu: 

Podľa § 39 písm. z) zákona o vnútrozemskej plavbe vykonáva dohľad podľa osobitného predpisu nad
uvedením určeného výrobku podľa osobitného predpisu do prevádzky, postupuje Slovenskej obchodnej
inšpekcii odôvodnené podozrenie z porušenia povinností podľa osobitných predpisov, ktoré zistí pri
zápise plavidla do registra plavidiel, pri výkone štátneho odborného dozoru nad prevádzkou plavidiel
na vodných cestách a v prístavoch podľa tohto zákona (zákona o vnútrozemskej plavbe) alebo pri
výkone dohľadu podľa osobitného predpisu.

Osobitnými predpismi v tomto prípade sú:

- Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní
zhody výrobku“),

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných
skútrov na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2019 Z. z..

• Podľa § 26 písm. c) zákona o posudzovaní zhody výrobku orgánom dohľadu nad určenými výrobkami,
ktorý vykonáva dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu online alebo offline podľa
základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z
oblasti posudzovania zhody a nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených
týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, je Dopravný úrad nad
určeným výrobkom podľa osobitných predpisov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.



Niektoré aktivity v r. 2021 súvisiace s
dohľadom

počet skontrolovaných malých plavidiel v rámci výkonu ŠOD: 591 ks

počet vykonaných technických prehliadok malých plavidiel: 1091 ks

počet zapísaných malých plavidiel do registra plavidiel: 682 ks



Postup pri technickej prehliadke malých  plavidiel a 
ich zápise do registra plavidiel v súvislosti s 

dohľadom

kontrola označenia CE

kontrola výstupného dokumentu posudzovania zhody

kontrola vyhlásenia o zhode

kontrola technickej dokumentácie

kontrola samotného plavidla



Bližšie informácie:

www.nsat.sk

http://www.sps.sk/


Ďakujem za Vašu pozornosť.


