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PLAVEBNÉ OPATRENIE 
UVC  č. 3/2010 

 
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel 

na UVC VD Sĺňava 
 
 
 
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 Vodné dielo Sĺňava. 
 
 

Čl. 2 
Plavebná dráha, jej určovanie a značenie 

 
Plavebná dráha sa vyznačuje v línii pôvodného koryta Váhu v úseku od vyústenia 
odpadového kanála VE Horná Streda po ochranné pásmo hate Drahovce a z ľavej strany 
ostrova plávajúcimi signálnymi znakmi v zmysle výnosu č. 1740/M-2001, ktorým sa 
vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách SR 
(ďalej len „pravidlá“). 
 
 

Čl. 3 
Plavba malých plavidiel 

 
(1) Malé a rekreačné plavidlá musia svoju plavbu vykonávať tak, aby nebola obmedzená 

prevádzka verejnej lodnej dopravy a narušované vyznačené ochranné pásma a režim 
lokalít chránených podľa osobitných predpisov. 

(2) Na vodnej ploche môžu byť v prevádzke malé plavidlá a plávajúce zariadenia: 
a) športových klubov so sídlom na VD Sĺňava, alebo plavidlá vstupujúce na vodnú 

plochu zo zriadených prístavísk, 
b) malé plavidlá bez vlastného pohonu vstupujúce na vodnú plochu z vymedzených 

miest, 
c) požičovní malých plavidiel schválených ŠPS, 
d) plavidlá zúčastňujúce sa verejných podujatí povolených podľa osobitných predpisov. 
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(3) 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. 

(4) Nočná plavba malých plavidiel je povolená len vo výtlačnom režime. Malé plavidlá 
musia niesť nočnú optickú signalizáciu v zmysle pravidiel. Plavba vodných skútrov a 
malých plavidiel v kĺzavom režime je od 18:00 hod. do 10:00 hod. zakázaná. 

(5) Prístaviská malých plavidiel sú určené nasledovne: 
a) prístavisko TJ Sĺňava v zátoke pri pravom brehu, v hornom konci zdrže, 
b) prístavisko Klubu vodného lyžovania Piešťany pri pravom brehu zdrže na r.km 0,910 

zdrže. 

(6) Prevádzkovatelia (správcovia) alebo vlastníci prístavísk malých plavidiel sú povinní 
vyznačiť ich príslušnými signálnymi znakmi v zmysle pravidiel po odsúhlasení ŠPS. 

 
 

Čl. 4 
Osobná lodná doprava 

 
(1) Prevádzkovateľ osobnej lodnej dopravy je povinný označiť prístaviská príslušnými 

signálnymi znakmi v zmysle pravidiel po odsúhlasení ŠPS. 

(2) Plavidlá verejnej osobnej lodnej dopravy vykonávajú plavbu z určených prístavísk: 
a) prístavisko spoločnosti Sĺňavská plavba na pravom brehu Váhu pod Kolonádnym 

mostom v Piešťanoch, 
b) prístavisko SVP š.p., OZ Povodie Váhu na pravom brehu odpadového kanála VE 

Horná Streda na r.km 37,800 kanála, 
c) prístavisko SVP š.p., OZ PV na ľavej strane zdrže, na začiatku pozdĺžnej hrádze. 

 
 

Čl. 5 
Požičovne malých plavidiel 

 
Požičovne malých plavidiel sa môžu zriaďovať a vykonávať svoju činnosť len na základe 
rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.1) 

 
 

Čl. 6 
Verejné podujatia 

 
Športové podujatia, slávnosti na vode a iné akcie, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plavebnej 
prevádzky možno usporiadať len na základe rozhodnutia Štátnej plavebnej správy.2) 
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Čl. 7 
Rybárske plavidlá 

 
(1) Plavidlá, vykonávajúce rybolov podľa príslušných predpisov 3) a čl. 112 pravidiel, nesmú 

umiestňovať svoje siete a iné rybárske zariadenia v plavebnej dráhe alebo na miestach 
vyznačených na státie plavidiel a prekážať tým prevádzke ostatných plavidiel, ktoré 
plávajú po stanovenej trase. 

(2) Plavidlá nesmú plávať v blízkosti a za plavidlami, ktoré vykonávajú rybolovnú činnosť a 
majú optickú signalizáciu podľa čl. 63 pravidiel. 

 
 

Čl. 8 
Vodné lyžovanie 

 
(1) Vodné lyžovanie je možné vykonávať len vo vymedzených priestoroch. Preteky vo 

vodnom lyžovaní je na vodnej ploche možné vykonávať len na základe vydaného 
povolenia ŠPS: 
a) priestor pre prevádzku slalomu vo vodnom lyžovaní sa vymedzuje od prístaviska 

Povodia Váhu na začiatku pozdĺžnej hrádze (tzv. kosa) po jej koniec, vľavo od 
plavebnej dráhy. Priestor vyznačí prevádzkovateľ vodného lyžovania signálnymi 
znakmi stanovenými pravidlami, 

b) priestor pre skoky a akrobatickú jazdu vo vodnom lyžovaní sa vymedzuje od 
ochranného pásma lokality „Výsadba“ po výjazd z prístaviska TJ Sĺňava, vpravo od 
plavebnej dráhy. Priestor vyznačí prevádzkovateľ vodného lyžovania signálnymi 
znakmi stanovenými pravidlami. 

(2) Plavidlá vlečúce vodných lyžiarov môžu do vymedzených priestorov vplávať len z 
prístaviska vodného motorizmu a vodného lyžovania tak, aby neobmedzili prevádzku 
iných plavidiel, najmä osobnej lodnej dopravy. Max. počet plavidiel vlečúcich vodných 
lyžiarov súčasne v prevádzke na vodnej ploche sú 3 plavidlá. 

(3) Ustanovenia ods. (1) a (2) sa primerane vzťahujú aj na činnosť, pri ktorej sú za plavidlom 
s vlastným pohonom vlečené osoby na padákoch alebo plávajúcich prostriedkoch 
(napríklad plávajúce kolesá, tuby, tzv. kneeboardy, tzv. wakeboardy a podobne). 

(4) Priestor pre prevádzku vodno-lyžiarskeho vleku sa vymedzuje v Ratnovskej zátoke 
uzatvorenej pozdĺžnymi a priečnymi násypmi. Do tohto priestoru platí zákaz vplávania 
všetkých druhov plavidiel. 

 
 

Čl. 9 
Rýchlostný vodný motorizmus 

 
(1) Preteky v rýchlostnom vodnom motorizme a vznášadiel je na vodnej ploche možné 

vykonávať len na základe vydaného povolenia ŠPS v úseku od lodenice TJ Sĺňava po 
Krajinský most. 

(2) Priestor pre tréningovú činnosť v rýchlostnom vodnom motorizme sa vymedzuje v dolnej 
časti zdrže, vpravo od plavebnej dráhy a od rampy cez pravostrannú hrádzu na r.km 2,220 
hrádze po odberné objekty. Vstupovať do uvedeného priestoru je možné len z uvedenej 
rampy cez pravostrannú hrádzu. 
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(3) Priestor pre tréningovú činnosť vyznačí prevádzkovateľ vodného motorizmu bójami žltej 
farby. Jazdiť mimo vymedzenej dráhy je zakázané. Max. počet rýchlostných motorových 
člnov súčasne na vodnej ploche sú 2 plavidlá. 

(4) V čase konania iných verejných podujatí osobitne povolených ŠPS v uvedenom priestore 
je prevádzka rýchlostných motorových plavidiel na vodnej ploche zakázaná. 

 
 

Čl. 10 
Windsurfing 

 
(1) Vykonávať preteky alebo tréningovú činnosť vo windsurfingu je možné len vo 

vymedzenom priestore pre prevádzku plachetníc a za rovnakých podmienok. 

(2) Pre rekreačný výkon windsurfingu sa vymedzuje priestor v dolnej časti zdrže od 
ochraného pásma „Výsadby“ na pravom brehu zdrže a prístavu Povodia Váhu na ľavom 
brehu zdrže po ochranné pásmo hate Drahovce, mimo plavebnej dráhy. 

(3) Vstupovať do uvedeného priestoru môžu plavidlá: 
a) rampou cez pravostrannú hrádzu na r.km 1,9 zdrže, 
b) rampou cez ľavostrannú hrádzu na r.km 2,820 zdrže. 

 
 

Čl. 11 
Veslovanie a kanoistika 

 
(1) Veslovanie a kanoistika sa môžu vo vymedzených úsekoch vykonávať bez obmedzenia, v 

iných priestoroch len v rámci osobitne povolených verejných podujatí. Platnosť iných 
právnych predpisov týmto nie je dotknutá. 

(2) Úseky pre tréningovú činnosť a vykonávanie pretekov vo veslovaní a kanoistike sa 
vymedzujú nasledovne: 
a) v odpadovom kanáli VE Horná Streda, od odberného objektu na r.km 31,530 kanála, 
b) pod objektom vyústenia Čachtického kanála, po vyústenie do starého koryta a na 

Váhu po Krajinský most, 
c) od Krajinského mosta po lodenicu TJ Sĺňava, 
d) od lodenice TJ Sĺňava po „Vtáčí ostrov“ vpravo od plavebnej dráhy. 

(3) Plavidlá zúčastňujúce sa pretekov alebo tréningovej činnosti môžu vstupovať do 
vymedzeného priestoru len z lodenice TJ Sĺňava. 

(4) Stavba dráh v uvedených priestoroch môže byť povolená len na základe žiadosti o 
povolenie konania jednotlivých verejných podujatí alebo schválenia termínového 
kalendára pre danú plavebnú sezónu. 

 
 

Čl. 12 
Prevádzka plachetníc 

 
(1) Priestor pre prevádzku plachetníc sa vymedzuje v dolnej časti zdrže od ochranného 

pásma okolo ostrova po hať Drahovce. 
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(2) Plavidlá môžu vstupovať na vymedzenú časť vodnej plochy len z prístaviska TJ Sĺňava a 
plávať do vymedzeného priestoru mimo ochranné pásma okolo lokalít „Vtáčí ostrov“ a 
„Výsadba“. 

 
 

Čl. 13 
Prevádzka ostatných malých plavidiel 

 
(1) Prevádzka ostatných malých plavidiel sa môže okrem ochranných pásiem okolo lokalít 

„Výsadba“ a „Vtáčí ostrov“ vykonávať bez obmedzenia. Týmto rozhodnutím nie sú 
dotknuté práva ostatných organizácií. 

(2) V odpadovom kanáli VE Horná Streda môžu uvedené plavidlá vykonávať plavbu len od 
r.km 37,252 kanála (Bodonnský most) po jeho vyústenie do Váhu. Prevádzka v starom 
koryte Váhu v smere proti prúdu sa neobmedzuje. 

(3) Malé plavidlá bez vlastného pohonu môžu vstupovať na vodnú plochu zdrže a 
odpadového kanála VE Horná Streda na nasledovných miestach: 
a) z pravého brehu odpadového kanála cez rampu na r.km 37,90 kanála, 
b) z pravého brehu odpadového kanála cez rampu  na r.km 39,00 kanála, 
c) na ľavom brehu zdrže pod dolnou haťou na vyústení obtokového ramena, 
d) z pravého brehu zdrže cez rampu na r.km 0,7 zdrže. 

(4) Malé plavidlá bez vlastného pohonu, prechádzajúce zo zdrže VD Sĺňava do starého 
koryta Váhu pod haťou Drahovce, musia byť vytiahnuté z vody na výstupnej rampe na 
ľavostrannej hrádzi na r.km 3,180 zdrže označenej signálnym znakom v zmysle pravidiel, 
prenesené a spustené do starého koryta. 

 
 

Čl. 14 
Zákaz plavby 

 
(1) Plavba všetkých plavidiel je zakázaná pri prietoku nad 500 m3/s. Signalizácia zákazu 

plavby pri danom prietoku sa na základe hlásenia  SVP, š.p. OZ Piešťany, závod Piešťany 
oznámi červenou vlajkou na stožiari lodenice TJ Sĺňava na pravom hornom konci zdrže a 
na stožiari umiestnenom v priestore prístavu PV v Ratnovciach v ľavej časti zdrže. 

(2) Plavba je zakázaná celoročne v ochranných pásmach okolo lokalít „Vtáčí ostrov“ a 
„Výsadba“. Vymedzenie týchto pásiem zákazovými signálnymi znakmi v zmysle 
pravidiel v šírke 100 m od lokalít, resp. po ľavý okraj plavebnej dráhy okolo ostrova je 
povinný zabezpečiť štátny orgán ochrany prírody a štátnej správy životného prostredia. 

(3) Je zakázané vplávať do ochranného pásma v šírke 200 m od hate Drahovce vyznačeného 
na vodnej ploche plávajúcimi signálnymi znakmi v zmysle pravidiel. 

(4) Prevádzka plavidiel typu vodného skútra na vodnej ploche mimo priestoru osobitne 
určeného a schváleného týmto poriadkom je zakázaná. 

(5) Prevádzka plavidiel s úrovňou šíriaceho sa hluku od plavidla viac ako 70 dB je 
zakázaná. S výnimkou plavidiel vlečúcich vodných lyžiarov a rýchlostných športových 
motorových plavidiel nesmú plavidlá v odpadovom kanáli VE Horná Streda a zdrži 
Sĺňava plávať rýchlosťou väčšou ako 45 km/h. 

(6) Ustanovenia ods. (1) až (5) sa nevzťahujú na plavidlá použité k záchrannej službe, 
protipovodňovej činnosti, služobné plavidlá Štátnej plavebnej správy, Policajného zboru, 
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Hasičského a záchranného zboru, Colnej správy, Inšpekcie životného prostredia 
a správcu vodnej cesty. 

 
 

Čl. 15 
Platnosť a účinnosť 

 
Toto plavebné opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania riaditeľom ŠPS. 
 
 

Čl. 16 
 
(1) Týmto opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a verejnej 

správy a správcu vodnej plochy. 

(2) Platnosť iných obmedzení plavebnej prevádzky prijatých podľa iných osobitných 
predpisov týmto nie je dotknutá. 

 
v Bratislave, dňa: 13.01.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Jozef Moravčík 
 riaditeľ Štátnej plavebnej správy 
 a vedúci služobného úradu 
 
 
 
 
1) Plavebné opatrenie č. 22/2007, ktorým sa určujú podmienky pre zriaďovanie a prevádzku PMP 
2) Plavebné opatrenie č. 33/2007, ktorým sa určujú podmienky na povoľovanie verejných podujatí na vodných 

cestách SR 
3) napr. zákon NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 
 


