
* Údaje v poliach 6, 19, 20, 21, 22, 24 sa v Slovenskej republike nevyžadujú. / Data fields 6, 19, 20, 21, 22, 24 are not required in Slovak Republic. 

Danube Navigation Standard Form (DAVID) 
HLÁSENIE O PRÍCHODE A ODCHODE / ARRIVAL AND DEPARTURE REPORT 

 

 Príchod / Arrival  Odchod / Departure 
1.1 Názov a typ plavidla (hlavné plavidlo) vrátane predchádzajúceho 

názvu plavidla – ak bol použitý / Name and type of ship (main vessel) 
including previous name(s) of ship – if applicable 

1.2 Číslo plavidla/ ENI- Európske identifikačné číslo (Hlavné plavidlo) 
Ship number/ENI-European Number of Identification (main vessel) 

1.3 MMSI číslo- ak bolo použité / MMSI number - if applicable 1.4 Lodné osvedčenie platné do(hlavné plavidlo) / Vessel certificate valid 
until (main vessel) 
 

2. Prístav príchodu/odchodu / Port of arrival/departure 3. Dátum a čas príchodu/odchodu / Date and time of arrival/departure 
 

4. Krajina registrácie 
plavidla(vrátane 
predchádzajúcich krajín 
registrácie) / Nationality of ship 
(country/area of registration) 
including previous nationality of 
ship – if applicable 

5. Meno kapitána / Name of master 6. * Kontrolný bod/bod prekročenia štátnej hranice / Control point/border 
crossing point 

7. Celková dĺžka [m] / Celková šírka [m] / Total length [m]/Total width [m] 
 

8. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa plavidla / Name and contact 
details of ship operator 

9. Aktuálny ponor [m] / Actual 
draught [m] 

 

10. Maximálna nosnosť [t] / 
Celkové množstvo nákladu [t] / 
Maximum tonnage [t]/ Total 
quantity of cargo [t] 
 

11. Pozícia plavidla v prístave (poloha alebo státie) - ak je to možné / 
Position of the ship in the port (berth or station) – if applicable 

12. Stručné údaje o plavbe (predchádzajúce, nasledujúce prístavy; podčiarknite prístav, kde bude vyložený náklad) / Brief particulars of voyage (previous 
and subsequent ports; underline where cargo will be discharged) 

 

13. Stručný opis nákladu / Brief description of the cargo 

14. Číslo EORI - ak sa používa / 
EORI/Economic Operators' 
Registration and Identification 
- if applicable 

 

15. Počet členov posádky / Number of 
crew 

 

18. Poznámky / Remarks 
 

16. Režim plavby (A1, A2, B)- ak 
bol použitý / Navigation mode 
(A1, A2, B) – if applicable 
 

17. Počet pasažierov - ak sú / Number 
of passengers - if applicable 
 

Priložené dokumenty- ak sú (uveďte počet) /  
Attached documents – if applicable 

(indicate number of copies) 

19. * Vyhlásenie o náklade / Cargo 
Declaration 

20. * Vyhlásenie o lodných zásobách 
/ Ship’s Stores Declaration 

21. * Zoznam posádky / Crew List 
 

22. * Zoznam pasažierov /  Passenger 
List 

23. Požiadavky plavidla týkajúce sa odovzdania odpadu a zvyškov nákladu 
/ The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities 

24. * Vyhlásenie o osobnej 
batožine posádky (len pri 
príchode) / Crew’s Effects 
Declaration (only on arrival) 

 

25. Vyhlásenie o zdraví (len pri 
príchode) / Declaration of Health 
(only on arrival) 

26. Dátum a podpis kapitána, oprávnenej osoby alebo úradníka / Date and signature by master, authorized agent or officer 



 

27. Informácie o zostave (vyplniť len pre tlačné alebo bočne zviazané zostavy) / Convoy information (to be filled out for pushed and coupled convoys only): 

Údaje o plavidlách / Vessel data Údaje o náklade / Cargo data 

 Názov a typ plavidla 
(hlavné plavidlo) vrátane 
predchádzajúceho názvu 
plavidla – ak bol použitý / 

Name and type of vessel 
including previous name(s) 

of ship – if applicable 

Číslo plavidla/ 
ENI /  

Ship number/ 
ENI 

Lodné 
osvedčenie 
platné do / 

Vessel 
certificate  
valid until 

Cieľový prístav / 
Port of arrival 

Prístav odchodu / 
Port of departure 

Maximálna 
nosnosť [t] / 

Maximum 
tonnage [t] 

Typ nákladu /  
Type of cargo 

Hmotnosť 
nákladu(t) / 

Quantity of cargo [t] 

Hlavné plavidlo 
Main vessel 

        

Plavidlo č.2 
Vessel 2 

        

Plavidlo č.3 
Vessel 3 

        

Plavidlo č. 4 
Vessel 4 

        

Plavidlo č. 5 
 Vessel 5 

        

Plavidlo č. 6 
Vessel 6 

        

Plavidlo č. 7 
Vessel 7 

        

Plavidlo č. 8 
Vessel 8 

        

Plavidlo č. 9 
Vessel 9 

        

Plavidlo č. 10 
Vessel 10 

        

Plavidlo č. 11 
Vessel 11 

        

Plavidlo č. 12 
Vessel 12 

        

Plavidlo č. 13 
Vessel 13 
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