ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Prístavná 10, 821 09 Bratislava 2
č.: 3263-BB1/2011

PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 41/2011/UVC
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na UVC VN Slnečné jazerá

Štátna plavebná správa podľa § 4 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
ustanovuje:

Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto Plavebným opatrením sa na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky
určujú podmienky prevádzky plavidiel na uzavretej vodnej ceste Vodná nádrž Slnečné jazerá.

Čl. 2
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie
Plavebná dráha sa na vodnej ploche nevyznačuje.

Čl. 3
Plavba malých plavidiel
(1) Malé a rekreačné plavidlá musia byť prevádzkované tak, aby nebola narušovaná základná
funkcia vodnej plochy určenej na kúpanie sa verejnosti.
(2) Na vodnej ploche môžu byť v prevádzke len plavidlá a plávajúce zariadenia:
a) správcu vodnej plochy - SCR Senec,
b) športových klubov prevádzkujúcich lodenice v areáli rekreačného strediska,
c) vlastníkov alebo prevádzkovateľov podnikových a súkromných rekreačných
zariadení,
d) požičovní malých plavidiel schválených ŠPS,
e) plavidlá zúčastňujúce sa verejných podujatí povolených podľa osobitných predpisov.
(3) Ustanovenie ods. (2) sa nevzťahuje na plavidlá ŠPS a plavidlá uvedené v § 42 zákona.
(4) Iné plavidlá ako uvedené v ods. (2) môžu byť umiestnené na vodnej ploche len na
základe súhlasu správcu vodnej plochy a musia byť na telese označené jeho známkou.
Takýto súhlas je možné vydať max. na dobu jedného kalendárneho roku.
Telefón
02/333 00 200

Fax
02/335 23 913

Bankové spojenie
ŠP 7000143935/8180

IČO
00003361

Internet
http://www.sps.sk

(5) Prevádzkovatelia plavidiel uvedených v ods. (2) písm. b), c), d) sú povinní nahlásiť
správcovi vodnej plochy počty a typy svojich plavidiel a mať ich riadne označené.
(6) Maximálny počet malých plavidiel uvedených v ods. (2) súčasne v prevádzke na vodnej
ploche sa v období od otvorenia kúpaliska, najneskôr však od 01.06. do 28.08.
kalendárneho roku stanovuje nasledovne:
a) plavidlá požičovní malých plavidiel - spolu max. 100 plavidiel,
b) plavidlá podnikových rekreačných zariadení - max. 1 plavidlo na 8 ubytovacích
miest,
c) plavidlá majiteľov súkromných chát - max. 1 plavidlo na 4 ubytovacie miesta,
d) ostatné malé plavidlá uvedené v ods. 3 - max. 20 plavidiel.
(7) Plavba malých plavidiel je povolená celoročne s výnimkou zamrznutia vodnej hladiny.
V čase zamrznutia vodnej hladiny musia byť všetky malé plavidlá vytiahnuté na breh,
nad kótu najvyššieho vzdutia vodnej hladiny, alebo premiestnené na miesto vhodné na
prezimovanie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plavidlá uvedené v § 42 zákona.
(8) Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá
musia niesť nočnú optickú signalizáciu v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na
vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „Pravidlá“).
(9) Malé plavidlá môžu stáť na vodnej ploche len na nasledovných miestach:
a) v prístavisku určenom pre športové plachetnice v úseku vodnej plochy pri západnom
brehu od chaty č. 61 po chatu č. 51,
b) plavidlá patriace k podnikovým a súkromným rekreačným zariadeniam môžu stáť
alebo byť uložené na úsekoch brehu priamo priliehajúcom k uvedeným zariadeniam,
c) plavidlá uvedené v ods. (4), ktoré nemajú na vodnej ploche trvalé stanovisko môžu
stáť:
1. na južnej strane jazera vpravo od požičovne malých plavidiel,
2. na severnej strane jazera vľavo od požičovne malých plavidiel.
(10) Plávajúce zariadenia (napr. pontóny, plávajúce móla) môžu byť na vodnej ploche
umiestnené len so súhlasom správcu - SCR Senec. Musia zodpovedať požiadavkám
bezpečnosti pre účel svojho využitia a nesmú ohrozovať bezpečnosť plavebnej
prevádzky.
(11) Plávajúce zariadenia podliehajúce evidencii ŠPS podľa plavebných prepisov môžu stáť
na vodnej ploche len na základe osobitného povolenia.

Čl. 4
Požičovne malých plavidiel
(1) Požičovne malých plavidiel sa môžu zriaďovať a vykonávať svoju činnosť len na základe
rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.1)
(2) Požičovne malých plavidiel sú umiestnené a vykonávajú svoju činnosť podľa osobitne
stanovených podmienok ŠPS:
a) požičovňa č. 1 - na južnej strane ,
b) požičovňa č. 2 - na severnej strane,
c) požičovňa č. 3 - na severovýchodnej strane Slnečných jazier.
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Čl. 5
Verejné podujatia
Športové podujatia, slávnosti na vode a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť
plavebnej prevádzky možno usporiadať len na základe rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.2)

Čl. 6
Rybárske plavidlá
Rybolov s použitím osobitných zariadení alebo plavidiel sa nevykonáva.

Čl. 7
Prevádzka plachetníc a windsurfingu
(1) Prevádzka plachetníc a windsurfingu mimo vymedzenej časti jazera medzi ostrovom a
západným brehom určenej pre výcvik a tréningovú činnosť v jachtingu a vyznačenej
žltými bójami sa môže na vodnej ploche vykonávať v období od 01.06. do 28.08
kalendárneho roku len v čase od 06:00 do 09:00 hod. a od 18:00 do západu slnka. Za
nepriaznivého počasia sa môže so súhlasom vedenia prevádzky jazier vykonávať
prevádzka plachetníc na celej vodnej ploche aj mimo vymedzenú dennú dobu.
(2) V prípade mimoriadne pekného počasia a veľkého počtu kúpajúcich sa osôb aj po 18:00
hod. organizátor výcviku alebo poverený zástupca zväzu jachtingu ešte pred výjazdom
plachetníc na vodnú plochu požiada vedenie prevádzky Slnečných Jazier o súhlas k
prevádzke športových plavidiel.
(3) Maximálny počet motorových plavidiel vykonávajúcich záchrannú a zabezpečovaciu
službu pri tréningovej činnosti v jachtingu sa stanovuje na 2 plavidlá.

Čl. 8
Športové potápanie
(1) Športové potápanie je možné vykonávať len na základe registrácie u správcu vodnej
plochy - SCR Senec. Osoba vykonávajúca potápanie musí byť na hladine označená
bójkou v zmysle platných medzinárodných predpisov.
(2) Potápanie je možné vykonávať na celej vodnej ploche s výnimkou priestoru a času
konania športových pretekov a iných verejných podujatí. V dobe od 01.06. do 28.08.
kalendárneho roku je možné potápanie vykonávať len v čase od 06:00 do 09:00 a od
18:00 do západu slnka.

Čl. 9
Kúpanie
(1) Osobitne chránené priestory pre kúpanie sú vyhradené:
a) pri západnej a južnej strane jazera od lodenice Piccard po požičovňu č. 1,
b) na severnej strane jazera od chaty č. 123 po chatu č. 171,
c) na severnej strane jazera od požičovne č. 3 po chatu č. 566.
(2) Tieto priestory sa môžu označiť na vodnej hladine bielymi dvojitými kužeľovými bójami
v zmysle Pravidiel.
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(3) Do označených chránených priestorov pre kúpanie nemajú prístup žiadne plavidlá okrem
záchrannej služby a plavčíkov. Ostatné plavidlá do tohto priestoru môžu vplávať len v
prípade núdze.

Čl. 10
Zákaz plavby
(1) Prevádzka plavidiel so spaľovacími motormi je na vodnej ploche Slnečné Jazerá
zakázaná.
(2) Ustanovenie ods. (1) sa nevzťahuje na plavidlá použité k záchrannej službe,
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá Štátnej plavebnej správy, Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru, Colnej správy, Inšpekcie životného prostredia
a správcu vodnej cesty a záchranné a zabezpečovacie plavidlá použité pri verejných
podujatiach povolených podľa osobitných predpisov a pri organizovanej tréningovej
činnosti športových klubov vykonávajúcich činnosť v areáli rekreačného strediska.
(3) Prevádzka plavidiel s vlastným pohonom s inou pohonnou jednotkou ako spaľovací
motor sa môže vykonávať v období od 01.06. do 28.08. len so súhlasom ŠPS a správcu
vodnej plochy.
(4) Vodné lyžovanie a prevádzka plavidiel typu vodného skútra je na vodnej ploche
zakázané.
Čl. 11
Platnosť a účinnosť
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom ŠPS.

Čl. 13
Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej
správy.
Zároveň ruším Plavebné opatrenie č. 04/2010 vydané dňa 13.01.2010.

v Bratislave, dňa: 30.05.2011

Ing. Miroslav DETVAN
riaditeľ Štátnej plavebnej správy
a vedúci služobného úradu

1)
2)

Plavebné opatrenie č. 22/2007, ktorým sa určujú podmienky pre zriaďovanie a prevádzku PMP
Plavebné opatrenie č. 33/2007, ktorým sa určujú podmienky na povoľovanie verejných podujatí na vodných
cestách SR
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