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PLAVEBNÉ OPATRENIE 
UVC  č. 5/2010 

 
ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel 

na UVC VN Zlaté Piesky 
 
 
 
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 Zlaté Piesky. 
 
 

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 – STARZ Bratislava, 
b) športových klubov, organizácií a združení prevádzkujúcich lodenice pri vodnej 

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

(3) Maximálny počet malých plavidiel uvedených v ods. (2) súčasne v prevádzke na vodnej 
ploche sa v období od otvorenia kúpaliska, najneskôr však od 15.06. do 15.09. 
kalendárneho roku stanovuje nasledovne: 

a) plavidlá požičovní malých plavidiel – spolu max. 100 plavidiel, 
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b) športové plavidlá a plavidlá určené k výučbe vo vymedzených priestoroch – max. 10 
plavidiel. 

(4) 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. 

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

(6) Ustanovenia ods. (1) až (5) sa nevzťahujú 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. 

(7) Prístaviská malých plavidiel nie sú zriadené. 
 
 

Čl. 4 
Osobná lodná doprava 

 
Nevykonáva sa. 
 
 

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) 

 
 

Čl. 7 
Plavidlá vykonávajúce rybolov 

 
Rybolov s použitím osobitných zariadení alebo plavidiel sa nevykonáva. 
 
 

Čl. 8 
Windsurfing 

 
(1) Pre výcvik vo windsurfingu sa vymedzuje priestor v západnej časti vodnej plochy od 

nástupného pontónu SLÁVIA STU vľavo o šírke cca 100 m, vymedzený bójami žltej 
farby. 
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(2) Pri prevádzke windsurfingu je nutné dodržiavať nasledovné pravidlá: 
a) Vstupovať do uvedeného priestoru môžu osoby vykonávajúce výcvik len z priestoru 

zariadenia IUVENTY. 
b) Mimo vymedzeného priestoru je prevádzka windsurfingu povolená denne okrem 

soboty, od 06:00 do 08:45 hod. a po 18:15 hod. V sobotu od 06:00 do 08:45 hod. a po 
19:15 hod. do západu slnka. 

c) V prípade nepriaznivého počasia v období od 15.05. do 15.09. možno mimo 
vymedzený čas vykonávať windsurfing len na základe súhlasu správcu vodnej plochy. 

 
 

Čl. 9 
Veslovanie a kanoistika 

 
(1) Tréningová činnosť vo veslovaní sa môže vykonávať na úsekoch v smere od lodenice 

súbežne s východným brehom a súbežne so Seneckou cestou. 

(2) Pri vykonávaní veslovania a kanoistiky je nutné dodržiavať nasledovné pravidlá: 
a) vykonávať tréningovú činnosť vo vymedzenom priestore je možné v období od 15.05. 

do 15.09. len v čase od 06:00 do 08:45 hod. a od 18:00 do 19:00 hod., 
b) vstupovať do uvedených priestorov môžu športové plavidlá len z lodenice Slávia STU 

a zo zriadeného cieľového zariadenia kanoistických športov na západnom brehu 
jazera, 

c) základný výcvik v ovládaní veslárskych plavidiel sa môže vykonávať len vo 
vymedzenom priestore od nástupného pontóna pri lodenici SLÁVIA vpravo, súbežne s 
južným brehom o šírke 50 m vymedzenom bójami žltej farby, 

d) maximálny počet motorových plavidiel vykonávajúcich záchrannú a zabezpečovaciu 
službu pri tréningovej činnosti vo veslovaní a kanoistike sa stanovuje na 2 plavidlá. 

 
 

Čl. 10 
Kúpanie 

 
(1) Osobitne chránené priestory pre kúpanie sú vyhradené pri západnom brehu vľavo a 

vpravo od stanovišťa záchrannej služby. Tieto priestory sa označujú na vodnej hladine 
bielymi dvojitými kužeľovými bójami v zmysle pravidiel. 

(2) Do chránených priestorov pre kúpanie nemajú prístup žiadne plavidlá okrem záchrannej 
služby a plavčíkov. Ostatné plavidlá do tohto priestoru môžu vplávať len v prípade 
núdze. 
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Čl. 11 
Zákaz plavby 

 
(1) Prevádzka plavidiel so spaľovacími motormi je na vodnej ploche „Zlaté Piesky“ 

zakázaná. 

(2) Ustanovenia ods. (1) sa nevzťahujú 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 plavidlá uvedené v čl. 3 ods. (2) tohto plavebného opatrenia. 

(3) Prevádzka plavidiel typu vodného skútra je na vodnej ploche zakázaná. 

(4) Vodné lyžovanie je na vodnej ploche zakázané, okrem priestoru technologického 
zariadenia „Vodnolyžiarsky vlek, Zlaté piesky, Bratislava“ pri severnej strane jazera. 
Priestor pre prevádzku vodnolyžiarskeho vleku musí byť na vodnej ploche vymedzený na 
spojnici od západného po východný breh jazera radom plávajúcich bójí žltej farby 
o priemere min. 30 cm, vzdialenými od seba max. 10 metrov. V priestore vymedzenom 
pre vodné lyžovanie je zakázaná prevádzka všetkých plavidiel s výnimkou malého 
plavidla s vlastným pohonom do 4 kW prevádzkovateľa vleku k výkonu záchrannej 
a zabezpečovacej služby a je zakázaný pohyb plavcov. 

 
 

Čl. 12 
Platnosť a účinnosť 

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

Čl. 13 
 
Týmto plavebným opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov štátnej a 
verejnej správy. 
 
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 
 


