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č.: 39128/2016/DVP/PB3.1 
 
 
 

PLAVEBNÉ OPATRENIE 
č. 148/2016 

 

ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na usporiadanie verejných podujatí 
na vodných cestách SR 

 
 V zmysle § 39 písm. o) bod 1 zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 
a článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách 
a v záujme bezpečnej a plynulej plavebnej prevádzky vydáva  Dopravný úrad (ďalej len 
„DÚ“) toto plavebné opatrenie , ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia na 
usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR. 

 
Článok 1 

 
 Za verejné podujatia na vodných cestách SR sa pre účely tohto opatrenia považujú 
organizované športové, turistické, rekreačné alebo spoločenské akcie a plavecké podujatia, 
ktoré sa uskutočňujú na príslušnej vodnej ceste s použitím, alebo bez použitia plavidiel, podľa 
vopred stanoveného programu,  ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a plynulosť plavby . 

 Za takéto akcie sa považujú najmä, nie však výlučne: 
a) preteky vo vodnom motorizme a vodnom lyžovaní, vrátane tréningovej činnosti pred 

pretekmi,  

b) preteky v jachtingu a windsurfingu, 

c) preteky v rýchlostnej kanoistike a veslovaní , 

d) športové, turistické a rekreačné splavy alebo iné akcie hromadného charakteru, konané za 
účasti viac ako 10 plavidiel, 

e) plavecké podujatia , 

f) splavy a súťaže v plavbe plávajúcich telies zvláštnej konštrukcie za účasti viac ako 10 
plavidiel, 

g) ohňostroje, zábavné a súťažné akcie, slávnosti na vode a podobne. 
 

Článok 2 
 
 Súhlas na verejné podujatie vydá  DÚ na základe písomnej žiadosti žiadateľa predloženej 
najmenej 30 dní pred jeho naplánovaným konaním. 
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 Žiadosť musí obsahovať: 

– dátum, miesto a čas konania, 

– druh a charakter podujatia, 

– rozsah podujatia (počet účastníkov, počet plavidiel a plávajúcich telies a pod.), 
– pokiaľ dôjde k zásahu do vodnej cesty stanovisko správcu vodného toku 

– stanovisko spoločnosti Verejné prístavy, a.s. v prípade, že sa podujatie koná na území 
verejného prístavu, 

– spôsob zabezpečenia usporiadateľskej služby, na vodnej ceste počet záchranných plavidiel 
a ich obsadenie a ich evidenčné označenie v prípade, že podliehajú registrácií v zmysle 
Zákona, 

– mená osôb zodpovedných za organizáciu akcie a telefonický kontakt na hlavného 
usporiadateľa (prípadne jeho zástupcu), 

– správny poplatok v zmysle príslušných zákonov, 

– v prípade stavby pretekárskych tratí alebo vymedzených úsekov na vodnej ceste pomocou 
špeciálnych znakov alebo zariadení (štartové, cieľové, obrátkové bóje, skokanské mostíky 
a pod.) musí byť súčasťou žiadosti aj schématický náčrt časti vodnej cesty s 
rozmiestnením týchto bójí alebo zariadení, 

 
Článok 3 

 
  DÚ vydá rozhodnutie pre každé podujatie osobitne.  DÚ následne vydá na zabezpečenie 
plavebnej bezpečnosti plavebné opatrenie. Ak sú zhodné miesto, druh, rozsah a podmienky 
konania viacerých podujatí, môže vydať plavebné opatrenie na celú plavebnú sezónu. 

  Verejné podujatia konané na vodných cestách so stálou plavebnou prevádzkou plavidiel, 
ktoré nie sú malými plavidlami, môžu byť povolené len osobitne. 
 

Článok 4 
 
 Týmto plavebným opatrením sa ruší plavebné opatrenie č. 33/2007, ktorým sa určujú 
podmienky na povoľovanie verejných podujatí na vodných cestách SR  zo dňa 17.09. 2007. 
 
 Týmto plavebným opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov 
a organizácií štátnej a verejnej správy. 
 
 
V Bratislave dňa  14.12.2016 
 
 
 
 
 Ing. Katarína Mihalovičová 
 riaditeľka 
 Divízie vnútrozemskej plavby 


