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č.: 09381/2020/PBVCP-1 

PLAVEBNÉ OPATRENIE 
č. 10/2020 

 
o mimoriadnom režime plavby na vodných cestách SR  

 
V súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky ukladá Dopravný 
úrad v zmysle § 39 písm. o) bod 1 a bod 2. zákona č. 338/2000 Z. z. o  vnútrozemskej plavbe 
a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto plavebné 
opatrenie, ktorým   

od 20.03.2020 s okamžitou platnosťou až do odvolania 
 
zakazuje pristávanie, státie a kotvenie všetkých osobných kajutových lodí na 

vodnej ceste Dunaj a jej splavných prítokoch. Preplávanie je možné len v režime tranzitu, 
s výnimkou nevyhnutnosti doplnenia zásob pohonných hmôt a zásob vody. V tomto prípade 
je posádka povinná použiť osobné ochranné pracovné prostriedky a vyhnúť sa priamemu 
kontaktu s personálom. 

 
Nákladné plavidlá plávajúce v tranzite môžu využiť kotviská na vodnej ceste Dunaj a 

jej splavných prítokoch v prípade, že potrebujú dodržať prevádzkový režim práce posádok 
plavidiel. Je zakázané, aby posádka plavidla v tomto prípade vystúpila na breh. V 
prípade nevyhnutnosti je možné doplnenie zásob pohonných hmôt, zásob vody. V tomto 
prípade je posádka povinná použiť osobné ochranné pracovné prostriedky a vyhnúť sa 
priamemu kontaktu s personálom.  

 
Nákladné plavidlá, ktorých cieľom je prístav alebo prístavisko na území SR za 

účelom výkonu nakladacích, vykladacích a prekladacích prác, môžu tieto práce vykonávať 
bez obmedzenia. Zároveň sú členovia posádok plavidiel povinní dodržiavať opatrenia 
uvedené v rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 
zo dňa 18.03.2020 (ďalej len „OLP/2640/2020“). Výmena členov posádky plavidla je 
možná v prístavoch SR - Bratislava a Komárno, ak ide o občanov SR alebo občanov iných 
krajín, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v SR v trvaní viac ako 90 dní. 
Členom posádky plavidla, ktorí sa vylodia, je nariadená domáca izolácia, pokiaľ je to 
možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti (OLP/2640/2020).  

 
Doplnenie zásob pohonných hmôt a a zásob vody sa umožňuje všetkým plavidlám na 

miestach na to určených. 
 
Doplnenie zásob potravín je možné len v prístave Bratislava a prístave Komárno 

plavidlám, ktorých cieľom je prístav alebo prístavisko na území SR. V prípade ak sa 
posádka plavidla bude chcieť v prístave Bratislava alebo Komárno zásobiť potravinami, je to 
možné len s využitím zásielkovej služby a len v čase od 7:00 hod do 19:00 hod. V prípade 
využitia zásielkovej služby je kapitán plavidla alebo ním poverený člen posádky povinný 
informovať o objednávke zodpovedného zamestnanca príslušnej pobočky Verejných 
prístavov a. s. – Bratislava (službukonajúci zamestnanec tel. č. +421 910 309 099 alebo M. 



 
 
Caňová, tel. č. +421 910 915 940) a Komárno (M.Lehoczká  tel. č. +421 911 309 095), ktorý 
následne zabezpečí navigáciu kuriéra zásielkovej služby k miestu státia plavidla. 

Neodkladné a dlhodobo plánované opravy plavidiel sa povoľujú s dôrazom na 
obmedzenie kontaktu posádky a opravárenskej služby v súlade s rozhodnutím 
OLP/2640/2020.  

 
Zakazuje sa organizovať a prevádzkovať výletné a vyhliadkové plavby na vodných 

cestách SR.  
 
V prípade, že bude v zmysle §39 písm. p) zákona č. 338/2000 zastavené plavba 

z dôvodu povodňových prietokov, je povolené vplávať všetkým plavidlám do verejných 
prístavov SR v zmysle Plavebného opatrenia č. 155/2014.  
 

Práva a povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných predpisov týmto 
plavebným opatrením nie sú dotknuté. Zároveň sa ruší platnosť Plavebného 
opatrenie č. 09/2020 zo dňa 19.03.2020. 
 
 
V Bratislave dňa 20.03.2020 
 
 
 
 

 Mgr. Roman Kiss 
 podpredseda Dopravného úradu 

a poverený riaditeľ 
 divízie vnútrozemskej plavby 

Dopravného úradu 


