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PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 09/2019
ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel
V záujme bezpečnej prevádzky požičovní plavidiel (ďalej len „PP“) vydáva
Dopravný úrad (ďalej len „DÚ“) v zmysle ustanovení § 39 písm. o) ods. 1, zákona č.
338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) toto plavebné opatrenie, ktorým sa určujú
podmienky na prevádzku požičovní plavidiel na vodných cestách a v prístavoch.

Článok 1
Za PP sa v zmysle tohto plavebného opatrenia považuje zariadenie umiestnené na vodnej
ceste alebo v prístave, slúžiace k požičiavaniu plavidiel. Každé plavidlo používané v PP musí
byť v riadnom stave a technicky spôsobilé. Areál PP je vymedzený signálnymi znakmi
(E.5 s doplnkovými signálnym znakom C) v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na
vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „CEVNI“).
Článok 2
Prevádzka PP
1. Prevádzka PP sa môže vykonávať len po vydaní rozhodnutia na zriadenie PP a po

vykonaní kontroly, pri ktorej plavebný inšpektor posúdi, či je PP spôsobilá na prevádzku.
2. V každom kalendárnom roku môže byť prevádzka PP vykonávaná len po vykonaní kontroly
príslušným útvarom štátneho odborného dozoru, ak pri tejto kontrole neboli zistené žiadne
nedostatky, alebo ak zistené nedostatky boli po vykonaní kontroly odstránené.
Prevádzkovateľ PP oznámi Dopravnému úradu svoj zámer prevádzkovať PP vždy najneskôr
30 dní pred plánovaným začiatkom prevádzky PP. Súčasťou oznámenia o začatí prevádzky
PP je aj zoznam a špecifikácia plavidiel, ktoré by sa mali v požičovni požičiavať. Dopravný
úrad najneskôr do 30 dní od doručenia vyššie uvedeného oznámenia vykoná kontrolu PP.

Článok 3
Záchranné prostriedky
Každá PP musí byť vybavená nasledujúcimi záchrannými prostriedkami:
1.

vhodným záchranným plavidlom označeným na bokoch nápisom “ZÁCHRANNÉ
PLAVIDLO“ (platí len pre požičovne plavidiel, ktoré sa nachádzajú na uzavretých vodných
cestách). V mieste prevádzkovania PP musí byť prítomná osoba prevádzkovateľa PP,
schopná použiť a ovládať záchranné plavidlo.
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2.

3.
4.
5.

dvoma záchrannými kruhmi, alebo inými vhodnými certifikovanými záchrannými
prostriedkami, ktoré sú okamžite použiteľné (1 ks v záchrannom plavidle, 1 ks v mieste státia
plavidiel),
dostatočným počtom certifikovaných záchranných viest pre dospelé osoby ako aj pre deti,
certifikovanou autolekárničkou pred ukončením expiračnej doby.
V mieste prevádzkovania PP musí byť prítomná osoba prevádzkovateľa PP, schopná
poskytnúť prvú pomoc, ktorá preukázateľne absolvovala kurz prvej pomoci v zmysle platnej
legislatívy.
Článok 4
Povinnosti prevádzkovateľa

Za prevádzku PP zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý je povinný:
1. udržiavať prevádzkované plavidlá v riadnom technickom stave, zabezpečiť povinné

2.
3.
4.
5.
6.

označenie a vybavenie plavidiel. Plavidlá, ktoré počas prevádzky stratia technickú
spôsobilosť a nebudú zodpovedať stanoveným podmienkam, budú z prevádzky vyradené,
zabezpečiť, aby počas plavby plavidiel podliehajúcich registrácií v zmysle „Zákona“ viedla
toto plavidlo osoba, ktorá je držiteľom príslušného preukazu odbornej spôsobilosti,
preukázateľne poučiť žiadateľov o požičanie plavidla o ich právach, povinnostiach a o
podmienkach plavby v danej lokalite,
pri ohrození bezpečnosti osôb prepravujúcich sa na požičanom plavidle bezodkladne vykonať
všetky opatrenia na ich záchranu,
na informačnej tabuli umiestnenej v areáli požičovne uviesť všetky dôležité skutočnosti
týkajúce sa bezpečnej plavby a miestnych podmienok,
umožniť plavebným inšpektorom Dopravného úradu vstup a vykonanie kontroly v
požičovni plavidiel,

7. viesť evidenciu o požičiavaní plavidiel,
8. preukázateľne oboznámiť zákazníkov s vlastnosťami požičiavaného typu plavidla a s

technikou plavby na ňom,
11. dodržiavať podmienky stanovené v Rozhodnutí na zriadenie PP.

Článok 5
Povinnosti vodcu požičaného plavidla
a osôb nachádzajúcich sa na požičanom plavidle
1. Vodca plavidla bez vlastného pohonu je na účely tohto Plavebného opatrenia osoba, ktorá

ovláda smer a rýchlosť jeho pohybu (veslami, pádlom, kormidlom, alebo iným
spôsobom). Viesť požičané plavidlo môže len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je na to
telesne a duševne spôsobilá.
2. Za bezpečnosť osôb prepravujúcich sa na požičanom plavidle zodpovedá jeho vodca.
3. Vodca požičaného plavidla počas plavby zodpovedá za používanie záchranných viest
neplavcami a osobami mladšími ako 15 rokov.
4. Vodca plavidla je povinný plavbu včas prerušiť, pokiaľ by s ohľadom na miestne
podmienky nebola ďalšia plavba bezpečná.
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Všetky osoby nachádzajúce sa na požičanom plavidle musia plniť príkazy, ktoré im
vodca plavidla dáva v záujme bezpečnosti plavby.
6. Všetky osoby nachádzajúce sa v areáli PP a na požičaných plavidlách sú povinné plniť
pokyny, ktoré im vydajú prevádzkovateľ PP alebo plavební inšpektori Dopravného úradu.
5.

Článok 6
Zákazy
Pri prevádzke PP je zakázané:
1. preťažovať malé plavidlá, resp. prepravovať viac osôb ako je max. počet ktorý udáva jeho
výrobca, alebo ako je uvedené v lodnom osvedčení,
2. viesť malé plavidlo pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo iným spôsobom
ohrozovať bezpečnosť plavebnej prevádzky,
3. akýmkoľvek spôsobom ohrozovať alebo obmedzovať kúpajúcich sa,
4. plaviť sa mimo vymedzený priestor na vodnej ceste, ak je takýto priestor v súvislosti
s prevádzkou PP vymedzený.

Zrušovacie ustanovenie
Týmto plavebným opatrením sa ruší plavebné opatrenie č. 08/2017, ktorým sa určujú
podmienky pre zriaďovanie, rušenie a prevádzku požičovní malých plavidiel.

V Bratislave dňa 20.03.2019

Mgr. Roman Kiss
riaditeľ
divízie vnútrozemskej plavby
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