Rekreačné stredisko Slnečné jazerá, Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec, 02/4592 82 24 ,
info@slnecnejazera.eu

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Prírodného kúpaliska Slnečné jazerá Senec

Prevádzkovateľ:

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec

Vypracovaný: 4/2022

Čl. 1
Prevádzkovateľ areálu
Názov: Rekreačné stredisko Slnečné jazerá (ďalej ako RS SJ)
Adresa prevádzky: Slnečné jazerá Senec, 903 01 Senec
Obchodné meno prevádzkovateľa: Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. (ďalej ako SCR)
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo: 56029/B
Sídlo prevádzkovateľa: Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec
Konateľ spoločnosti: Bc. Marek Šmihel
IČO: 44 537 476

DIČ: 2022742293 IČ DPH: SK2022742293

Telefonický kontakt: 02/4592 82 24
e-mail: info@slnecnejazera.eu
Čl. 2
Charakteristika rekreačného strediska Slnečné jazerá Senec
1. Rekreačný areál prírodnej lokality Slnečné jazerá sa nachádza na hlavnom jazdnom ťahu
Bratislava – Trnava, približne 25 km od Bratislavy (prístupové cesty: E571, 61 alebo
diaľnica D1.). Celková plocha vodnej hladiny tohto štrkoviska je 1 160 000 m2.
2. Vznik Slnečných jazier súvisí s intenzívnym bagrovaním štrku od roku 1845, ktorý tu
dolovala uhorská stavebná železničná správa za účelom stavby železnice Bratislava –
Galanta. Takto vzniklo 5 samostatných vodných celkov, neskôr spojených v jeden celok.
Ukončenie ťažby bolo v r. 1981. Súčasný názov Slnečné jazerá dostali v r. 1960, vyhlásením
súťaže o nový názov tohto kúpaliska, keďže je tu slnečný svit až 2200 hodín za rok.
3. RS SJ sú rozdelené na tri strediská: Severná zóna, Východná zóna, Južná zóna. Severná zóna
je prístupná z mesta zo Štefánikovej ulice. Východná zóna je prístupná z Réckej cesty
a z Malinovej cesty. Južná časť areálu je priamo napojená na Štúrovu ulicu, s vchodmi na
Hečkovej ulici a oproti železnici.
4. Štruktúra pláže: štrkovitá, terasovito upravená s pozvoľným vstupom do vody. Severná zóna
– trávnatá pláž, Východná zóna – štrkovitá, Južná zóna – trávnatá pláž.
Charakter pláže: prírodný
Celková dĺžka/plocha pláže: 1 500 m/42 060 m2
Celková plocha lokality: 1 260 000 m2
Plocha vody na kúpanie: 1 160 000 m2
Priemerná/max. hĺbka vody na kúpanie: 2,5 m/8,5 m
5. Slnečné jazerá sú zaradené do zoznamu vôd určených na kúpanie podľa § 19 ods. 1 zákona
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; a to pod ID vody na kúpanie SKREK032.
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6. Kúpalisko disponuje celkovo 167 ks, sprchy: 28 ks vnútorné, 11 ks vonkajších sprchovacích
stojanov rozmiestnených v areáli na plážach v blízkosti vodnej plochy, prezliekacie kabínky
sú rozmiestnené v celom areáli celkový počet je nasledovný: 3 ks stacionárnych plechových,
6 ks stacionárnych drevených, 3 ks mobilné reklamné paravány.
7. Severná zóna ponúka množstvo reštaurácií, hotelov, chát, ubytovní a veľký kemp určený
najmä pre stany (možnosť karavaningu na dvadsiatich parcelách č. 1-20), na pláži sú 2
tobogany, požičovňa vodných bicyklov a nafukovacie atrakcie. Od roku 2004 je pri stredisku
v prevádzke Aquapark Senec, ktorý je napojený na vrt termálnej vody s teplotou vody 48°C.
8. Východná zóna ponúka možnosť stravovania sa v reštaurácii plážového charakteru a taktiež
streetfoodu, na pláži sa nachádza požičovňa vodných bicyklov, paddleboardov a člnov,
nafukovacie vodné ihrisko.
9. V časti Južná zóna sú vybudované ubytovne, bungalovy a kemp pre karavany (aj s
možnosťou stanovania), na pláži sa nachádza požičovňa vodných bicyklov, požičovňa
paddleboardov a člnov, nafukovacie vodné ihrisko.
10. Na všetkých plážach sa nachádzajú plavčíci. Zdravotná služba sídli na južnej strane
Slnečných jazier. Vybavenie pláží ponúka podmienky pre množstvo aktivít a služieb:
možnosť si zahrať plážový volejbal, futbal, tenis, vodný futbal, minigolf, člnkovanie,
saunovanie, rybolov, masáže, vodné nafukovacie atrakcie. Na plážach sa nachádzajú detské
ihriská, detský kútik a úschovňa bicyklov. Taktiež je možnosť navštíviť diskotéky alebo
hudobno–zábavné podujatia.
11. Maximálny denný počet kúpajúcich sa počas LTS je 9 000 osôb nasledovne:
a. Severná zóna – 3000 osôb.
b. Východná zóna – 3000 osôb.
c. Južná zóna – 3000 osôb.
12. Celková kapacita areálu je 9 000 osôb.
Čl. 3
Prevádzková doba
1. Areál RS SJ je verejnosti prístupný celoročne. V letnej turistickej sezóne je v prevádzke aj
ako prírodné kúpalisko so súvisiacimi poskytovanými službami. V čase mimo prevádzkovej
doby kúpaliska je pohyb návštevníkov na vlastné riziko.
2. Zahájenie a ukončenie letnej turistickej sezóny (LTS) a teda sezónnu prevádzku areálu RS
SJ a poskytovanie súvisiacich služieb stanovuje každoročne SCR v súčinnosti s mestom
Senec. LTS je od 01.06.-15.09.. Obvyklá prevádzková doba kúpaliska počas LTS je od 8:00
– 18:00 hod.. V tomto čase je zabezpečená vodná záchranná služba a zdravotná služba podľa
Čl. 10 tohto prevádzkového poriadku.
3. Prevádzkový alebo neprevádzkový deň počas LTS stanovuje denne SCR a to na základe
aktuálnych poveternostných podmienok. V prípade, že v daný deň ráno je nepriaznivé
počasie a podľa predpovede sa tento stav nezmení do 13-tej hodiny sa daný deň považuje za
neprevádzkový. Za nepriaznivé počasie sa považuje dážď, silný vietor, zvýšená oblačnosť,
teplota vzduchu pod 25 °C a pod. V neprevádzkový deň sa vstupné do areálu RS SJ
nevyberá, nie je zabezpečovaná vodná záchranná a zdravotná služba, poskytovanie odbornej
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prvej pomoci, v prevádzke sú len sociálne zariadenia na plážach a služby poskytované
nájomcami podľa rozhodnutia nájomcov, kúpanie je len na vlastné nebezpečenstvo.
Čl. 4
Základné údaje o vode
1. Jazero je prírodné štrkovisko s vodnou plochou cca 116 ha.
2. Kvalita vody je pred začiatkom a počas letnej turistickej sezóny pravidelne sledovaná
v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na
prírodné kúpaliská.
3. Odbery vzoriek pre analýzu a kontrolu kvality vody sa vykonávajú v dvojtýždenných
intervaloch pričom prvý odber sa vykonáva aspoň 2 týždne pred začatím letnej turistickej
sezóny. Na odbery vzoriek sa používa čln alebo sú vykonávané z brehu.
4. Odberné miesta sú určené v každej zóne po jednom odbernom mieste a to v južnej zóne pri
požičovni paddleboardov (oproti bráne železničná stanica), severná zóna pri požičovni
vodných bicyklov (pri hotely Relax), východná zóna stred pláže (pri spevnenej ploche pre
záchranné zložky).
5. Správca zabezpečuje sledovanie kvality v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva Bratislavy a vykonávajú sa odborné a laboratórne analýzy, ktorých výsledky
sú zverejňované na stránke www.slnecnejazera.eu, na všetkých vstupoch do areálu RS SJ
a taktiež na oficiálnych tabuliach profilu vody na kúpanie.
Čl. 5
Vstupné poplatky
1.
2.
3.
4.

5.

6.

V prevádzkový deň areálu RS SJ návštevníci areálu platia vstupné poplatky podľa platného
cenníka za poskytované služby.
Cenník vstupného, služieb a vysvetlivky k cenníku do areálu RS SJ je umiestnený na
viditeľnom a dostupnom mieste pri vstupoch do areálu RS SJ.
Cenník schvaľuje SCR.
Každý návštevník areálu je povinný zakúpiť si pri vstupe do areálu RS SJ platnú vstupenku
a tou sa preukázať pri kontrole kontrolným orgánom alebo technickým kontrolným
zariadením.
Oslobodení od vstupného do areálu RS SJ sú:
a. deti do 6 rokov,
b. účinkujúci a personál technického zabezpečenia spoločenských, kultúrnych
a športových podujatí,
c. osoby s preukazom ZŤP,
d. zamestnanci Správy cestovného ruchu s.r.o..
Návštevníci so ZŤP preukazom umožňujúcim parkovanie na vyhradených státiach pre ZŤP
sú oslobodení aj od poplatkov za státie motorového vozidla, vozidlo musí byť označené
podľa platnej legislatívy a zaparkované na mieste na to určenom, v prípade obsadeného
miesta je vodič takéhoto vozidla oprávnený stáť aj na regulárnom parkovacom mieste,

4

neplatí pre parkovisko S1. Od poplatkov za státie motorového vozidla sú oslobodení aj
návštevníci uvedení pod bodom 5.b.
7. Predaj vstupeniek na bránach areálu sa začína otvorením areálu a končí sa o 18-tej hodine.
Za stratené vstupenky sa náhrada neposkytuje. Návštevník areálu je povinný si vstupenku
uschovať po celú dobu návštevy areálu.
8. V prípade využívania technických identifikátorov na overenie oprávnených vstupov do
areálu je návštevník povinný označiť sa týmto identifikátorom podľa pokynov
prevádzkovateľa pred vstupom do areálu a nosiť ho počas celej doby návštevy areálu.
9. Za určenie cien a poplatkov v prenajatých prevádzkach (stravovanie, občerstvenie,
ubytovacie služby, atrakcie a iných služieb poskytovaných návštevníkom) zodpovedá
nájomca príslušného zariadenia.
10. V prípade, ak vplyvom vyššej moci dôjde k prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu
prevádzky areálu RS SJ, na vrátenie vstupného alebo inej náhrady za vstupné nemá
návštevník nárok.
Čl. 6
Vstup s motorovým vozidlom a parkovanie
1. Do RS SJ sú oprávnení vstupovať s motorovým vozidlom:
a. zamestnanci SCR, kontrolné orgány, rýchla zdravotná pomoc, hasiči, polícia, mestská
polícia a pod. v prípade výkonu služby v priestoroch RS SJ,
b. zamestnanci prevádzky RS SJ, nájomcovia prevádzok, zásobovanie, dodávatelia,
organizátori spoločenských, kultúrnych a športových podujatí a iné osoby s mot.
vozidlami zabezpečujúce prevádzku RS SJ a to na základe povolenia vstupu s
motorovým vozidlom,
c. majitelia nehnuteľností v areáli RS SJ, a ich návštevy počas prevádzkovej doby na
základe preukázania permanentného vstupu pre chatárov,
d. ubytovaní hostia v kempingoch, bungalovoch na základe identifikátora, vydaného
prevádzkovateľom kempingu (návštevnícky náramok, prívesok, ubytovací preukaz,
kempová karta a pod.,, ktoré vydáva recepcia kempingu).
2. Zásobovanie je oprávnené vstupovať do areálu s motorovým vozidlom len vo vyhradenom
čase a to do 11:00, s povolením vjazdu SCR.
3. Dopravná situácia v celom areáli je určená dopravnými predpismi na základe spracovaného
a schváleného dopravného projektu. Vo vnútornej časti areálu na areálových komunikáciách
platí zóna dodržiavania maximálnej rýchlosti 20 km/h.
4. Parkovanie motorových vozidiel pre ubytovaných hostí je povolené len na určených
odstavných plochách a vyznačených parkovacích miestach pri ubytovacom zariadení. Za
dodržiavanie správnosti parkovania ubytovaných hostí zodpovedá prevádzkovateľ
ubytovacích služieb.
5. Parkovanie návštevníkov areálu kúpaliska je povolené len na vyhradených odstavných
plochách alebo určených plochách. Severná zóna odstavné plochy S1, S2, Východná zóna
odstavná plocha V1 a Južná zóna odstavná plocha J1.
6. Parkovanie držiteľov povolenia vstupu s motorovým vozidlom je povolené len na miestach
na to vyhradených.
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7. Povolenie vstupu s motorovým vozidlom platí len pre vodiča.
8. V RS SJ je zakázané parkovať mimo vyhradených miest (na trávnatých plochách, plážach,
pozdĺž komunikácií v celom areáli RS SJ a iných nespevnených plochách v plážovej časti a
v tesnej blízkosti brehu jazera), ako aj jazda s motorovým vozidlom mimo spevnených
areálových komunikácií a na chodníku pre peších v plážovej časti kúpaliska.
9. Správa areálu a strážna služba je oprávnená vykonávať kontrolu oprávnenosti vstupu s
motorovým vozidlom, ako aj kontrolu počtu osôb v motorovom vozidle a kontrolu
dovážaného a vyvážaného tovaru v motorových vozidlách.
10.
V prípade konania podujatia podľa Čl. 7 tohto prevádzkového poriadku je zákaz vstupu
motorovým vozidlám do RS SJ. Tento zákaz sa týka návštevníkov RS SJ, návštevníkov
podujatia a v prípade obmedzenia, resp. uzatvorenia prevádzok prenajatých zariadení aj
nájomcov predmetných zariadení.
11. Vozidlám bez oprávnenia nebude vjazd do RS SJ umožnený.
Čl. 7
Poriadanie kultúrnych a spoločenských podujatí
1. Verejnými kultúrnymi a športovými podujatiami (ďalej len podujatie) sa rozumejú tanečné
zábavy, koncerty, diskotéky, divadelné a filmové predstavenia, festivaly a iné akcie z oblasti
spoločenskej zábavy prístupné verejnosti, ako aj telovýchovné, športové a turistické súťaže,
stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia v oblasti telesnej kultúry prístupné verejnosti.
2. Podujatie sa môže uskutočniť len s písomným súhlasom správcu a na základe uzatvorenej
nájomnej zmluvy, pričom usporiadateľ, resp. organizátor podujatia je povinný dodržiavať
platné ustanovenia a predpisy súvisiace s charakterom verejného podujatia, usporiadateľ
musí informovať Mesto Senec.
3. Podujatia na vodnej ploche jazera je možné organizovať len so súhlasom orgánu Štátnej
vodnej správy, správcu areálu, MsO SRZ Senec a Dopravného úradu a to celoročne. Počas
prevádzkovej doby kúpaliska je možné povoliť podujatia na vodnej ploche len za zvlášť
stanovených podmienok tak, aby neprišlo k obmedzeniu a ohrozeniu zdravia kúpajúcich.
4. Poriadanie príležitostných trhov v areáli RS SJ sa riadi pokynmi príležitostných trhov na
Slnečných jazerách, ktoré tvoria prílohu tohto prevádzkového poriadku.
Čl. 8
Prevádzka a údržba zariadení areálu
1. Správca areálu v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia a zdravého životného prostredia:
a) vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu a prevádzku zvereného majetku v areáli
(nehnuteľného a hnuteľného majetku, trávnatých plôch a porastov, spŕch, prezliekarní,
šatní, verejných hygienických zariadení, plotov a brán, osvetlenia a elektroinštalácií,
verejného rozhlasu, detských preliezačiek, pieskovísk, ihrísk pre športovú činnosť,
lehátok, lavičiek, odpadových nádob a pod.),
b) zodpovedá za uplatňovanie ustanovení prevádzkového poriadku, ako aj ostatných
predpisov týkajúcich sa prevádzky RS SJ,
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c) zodpovedá za pravidelné čistenie verejného priestranstva od odpadu a zabezpečí
dostatok odpadových košov a plastových vriec na zber odpadu, vývoz komunálneho
odpadu je zabezpečený dodávateľom na základe zmluvy pre mesto Senec, ktoré
zodpovedá za odpadové hospodárstvo v meste Senec. Za čistotu okolia prenajatých
zariadení zodpovedá nájomca prenajatého zariadenia,
d) počas prevádzkovej doby kúpaliska Slnečné jazerá zabezpečuje stálu službu, ktorá sa
stará o poriadok a čistotu v šatniach, plážových prezliekarňach a hygienických
zariadeniach, ako aj stálu službu, ktorá sa stará o riadny a bezpečný stav zariadení
kúpaliska,
e) zabezpečuje v období mimo schválenej kúpacej sezóny kúpaliska (jar, jeseň) prevádzku
hygienických zariadení v základnom režime (podľa aktuálnych prevádzkových
podmienok - výkon údržby a servisných prác, poveternostné podmienky, návštevnosť
areálu,..); v zimnom období je areál bez prevádzky hygienických zariadení,
f) v areáli umiestňuje orientačné, informačné, oznamovacie a príkazové tabule a
zabezpečuje prevádzku verejného rozhlasu,
g) zabezpečí povolenie k zahájeniu prevádzky letného kúpaliska zo strany Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, hlavného mesta SR Bratislavy a spolupracuje s týmto
orgánom pri vytváraní zdravého a hygienicky nezávadného prostredia počas celej
prevádzkovej doby kúpaliska,
h) spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečení verejného
poriadku, ochrane majetku organizácie a návštevníkov a ochrane verejného zdravia,
i) spolupracuje s orgánmi Dopravného úradu a Štátnej vodnej správy pri stanovovaní
podmienok užívania vodnej plochy umelého štrkoviska Slnečné jazerá na športové a
rekreačné účely,
j) spolupracuje s orgánmi Slovenského rybárskeho zväzu a stanovuje obmedzenia
rybolovu.
2. Nájomca poskytujúci v RS SJ služby na základe nájomnej zmluvy, v záujme bezpečnosti a
ochrany zdravia a zdravého životného prostredia, je povinný na vlastnú ťarchu:
a) zabezpečiť zber (zhromaždenie) a uloženie komunálneho odpadu z nájomnej jednotky
v uzavretých plastových vreciach na mieste určenom SCR tak, aby bol pripravený na
odvoz;
b) zabezpečiť likvidáciu použitých olejov a tukov mimo strediska RS SJ; zabezpečiť
čistotu okolia prenajatých zariadení na plochách určených SCR.
Čl. 9
Kúpanie a vodné športy
1. Kúpanie v jazere je na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.
2. Biela vlajka na stožiari upozorňuje plavcov na kúpanie za asistencie VZZS. Červená vlajka
na stožiari upozorňuje plavcov na kúpanie bez asistencie VZZS.
3. Pre plavcov je povolené kúpanie na celej vodnej ploche jazera. Pre neplavcov a deti do 10
rokov sa odporúča kúpanie len v pobrežných plytkých vodách, ktoré však nie sú osobitne
vyznačené.
4. Pri kúpaní v oblastiach určených pre šport je nutné dodržiavať zvýšenú opatrnosť.
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5. Na vodnej ploche areálu RS SJ je zakázané používať všetky druhy motorových člnov
a malých vodných plavidiel poháňaných spaľovacími motormi a elektrickými motormi
v prípade bielej vlajky vlajkovej signalizácie. V prípade červenej vlajky na vlajkovej
signalizácii je povolené používať malé vodné plavidlo s elektrickým motorom s výkonom
do 4 kW.
6. Zákaz použitia motorových člnov (plavidiel) na vodnej ploche Slnečných jazier sa
nevzťahuje pre Vodnú záchrannú a zdravotnú službu, Štátnu plavebnú správu, Zložky
ministerstva vnútra (PZSR, HaZZ) a správcu rekreačnej a chatovej oblasti počas výkonu ich
úloh a motorových člnov (malých vodných plavidiel), ktorých použitie bolo individuálne
povolené podľa osobitných predpisov (PO č. 33/2007), pre prípady oficiálne organizovaných
športových akcií (pretekov) viď príloha k PO č. 33/2007 Štátnej plavebnej správy.
7. Prevádzka plachetníc je v období od 1.6. do 15.9. kalendárneho roka možná nasledovne:
a) Na vodnej ploche jazera č. 5 mimo jeho severnej časti vyhradenej pre kúpajúcich.
i) Iba v pracovných dňoch pondelok až piatok (mimo sobôt a nedieľ).
ii) Preprava plachetníc na 5. jazero je možná len vyznačenou plavebnou dráhou.
iii)Maximálny počet plachetníc na 5. jazere je stanovený na 12 kusov.
iv) Maximálny počet sprievodných motorových člnov, vykonávajúcich záchrannú
a zabezpečovaciu službu je obmedzený na 2 kusy.
v) Za túto aktivitu zodpovedá výlučne organizátor tréningovej časti.
b) Vo vymedzenej časti jazera č. 2 medzi ostrovom a západným brehom určenej pre výcvik,
vyznačenej žltými bójami neobmedzene.
Akékoľvek výnimky z uvedeného sú možné len so súhlasom správcu.
8. Prevádzka windsurfingu je na vodnej ploche v období od 1.6. do 15.9. kalendárneho roka
regulovaná vlajkovou signalizáciou zo stanoviska plavčíka nasledovne: biela vlajka – zákaz
windsurfingu, červená vlajka – windsurfing povolený.
9. Pri kúpaní a používaní nemotorových plavidiel na vodnej ploche rekreačnej oblasti je každý
povinný dodržiavať pravidlá plavby a pokyny plavčíkov a pracovníkov správcu rekreačnej
a chatovej oblasti a rešpektovať signály vhodnosti podmienok na kúpanie.
10. Vodné športy sa v areáli môžu vykonávať len na častiach vodnej plochy určenej
a vyznačenej na tento účel správcom rekreačnej a chatovej oblasti.
11. Organizovaný individuálny jachting je v období od 1.6. do 15.9. (LTS) povolené
vykonávať výlučne na 5. jazere mimo časti pri severnej pláži vyhradenej pre plavcov
a vyznačenej bielymi bójami.
12. Koridor slúžiaci na preplavbu plachetníc a plocha pred lodenicami slúžiaca na výuku
mládeže sú vyznačené žltými bójami. O bóje sa stará správca vodnej plochy v súčinnosti
s jachtárskymi klubmi a vodnou záchrannou službou.
Čl. 10
Odborná prvá pomoc a vodná záchranná a zdravotná služba
1. Odborná prvá pomoc je zabezpečovaná počas prevádzkovej doby kúpaliska a to na základe
mandátnej zmluvy o výkone zdravotnej služby (ďalej ZS).
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2. Stanovište záchranárov kde sa poskytuje prvá pomoc a predlekárska pomoc sa nachádza
v južnej zóne v chatovej oblasti bungalovov, za obsah a dopĺňanie skrinky pre prvú pomoc,
ako aj za stratégiu, kvalitu a správnosť vykonávanej ZS zodpovedá v plnom rozsahu
mandatár.
3. Zdravotná služba je zabezpečovaná dvomi kvalifikovanými pracovníkmi a taktiež disponuje
sanitným vozidlom.
4. SCR vyhradí priestor vodnej plochy na kúpanie a zabezpečí počas prevádzkovej doby
kúpaliska vodnú záchrannú a zdravotnú službu (ďalej len VZZS).
5. VZZS má vyhradené vo všetkých zónach plavčícke stanovištia pričom pri každom stanovišti
je k dispozícii čln, plavčíci vykonávajú hliadkovaciu činnosť pričom ich úlohou je
zabezpečenie dodržiavania zásad bezpečnosti pri rekreovaní sa na kúpalisku.
6. VZZS disponuje motorovým rýchločlnom, s ktorým sú zabezpečované pravidelné kontroly
plavčíckych stanovíšť a preventívna hliadkovacia činnosť.
7. Vyhradené priestory vodnej plochy na kúpanie za asistencie VZZS:
a. Južná zóna: Pláž od drevenej dediny až po vodný amfiteáter.
b. Severná zóna: Pláž od veľkého tobogánu až po hotel Relax.
c. Východná zóna: Pláž od požičovne vodných bicyklov až po odstavnú plochu V1.
8. VZZS je zabezpečená dodávateľom na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy, za stratégiu,
kvalitu a správnosť vykonávanej VZZS zodpovedá v plnom rozsahu mandatár.
9. Na celej ploche jazera RS SJ sa vykonáva len preventívna vodno-záchranná činnosť.
Čl. 11
Športový rybolov
1. Športový rybolov môžu vykonávať iba držitelia platných rybárskych lístkov a hostia
s povolením, vydaným podľa osobitných právnych predpisov podľa Zákona o rybárstve č.
216/82018 účinného od 1.1.2019, Vykonávacia vyhláška k zákonu o rybárstve č. 381/2018
účinná od 1.1.2019.
2. Pri výkone rybolovu je každý povinný dodržiavať miestny rybársky poriadok MsO SRZ
Senec a jeho doplnky.
3. Pri výkone rybolovu sa držiteľ povolenia podľa bodu 1. čl.11 pri vstupe do areálu RS SJ
s motorovým vozidlom riadi čl.6 tohto prevádzkového poriadku.
4. Preteky v športovom rybolove, alebo akékoľvek hromadné podujatia pri love rýb na
Slnečných jazerách musia byť vopred zahlásené a poriadané so súhlasom správcu areálu RS
SJ za predpokladu záruky zachovania vzhľadu a čistoty priestorov vyhradených na
prevádzkovanie podujatia.
Čl. 12
Práva a povinnosti návštevníkov areálu
1. Návštevníci vstupom do areálu RS SJ akceptujú Prevádzkový poriadok.
2. Návštevník má právo:
a) v súlade s ustanovenými pravidlami využívať priestory a vybavenie areálu určené pre
návštevníkov;
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b) počas platenej prevádzky v plnom rozsahu využívať ním riadne zakúpené služby;
c) v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku uplatňovať svoje výhrady a námietky
voči kvalite prijatých tovarov a služieb;
d) uplatniť svoje priania, sťažnosti alebo podnety k prevádzke areálu u správcu areálu,
uvedeného v čl. 2 tohto prevádzkového poriadku.
3. Návštevník je povinný:
a) rešpektovať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
b) Rešpektovať pokyny pracovníkov areálu, vodnej záchrannej a zdravotnej služby,
príslušníkov polície, mestskej polície a strážnej bezpečnostnej služby;
c) udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť,
ktorá by viedla k znečisteniu ovzdušia, vody, pôdy, piesku, pieskovej pláže, pieskových
ihrísk a detských ihrísk;
d) nepoškodzovať majetok vo vlastníctve mesta a majetok iných subjektov;
e) chrániť flóru a faunu;
f) dodržiavať pravidlá občianskeho spolunažívania a svojím správaním nerušiť právom
chránené záujmy ostatných osôb a rešpektovať zásady mravnosti a slušnosti;
g) návštevník, ktorý nevie plávať alebo nedokonale pláva, a deti do 10 rokov sa odporúča
kúpanie len v pobrežných plytkých vodách, ktoré však nie sú osobitne vyznačené.
h) deti do 12 rokov môžu areál navštevovať len v sprievode rodiča alebo inej zodpovednej
osoby;
i) stanovať, táboriť, používať obytné prívesy a obytné automobily len na vyhradených
miestach a miestach na to správcom areálu určených a riadiť sa prevádzkovým
poriadkom kempingov;
j) správať sa tak, aby nezapríčinili možnosť vzniku požiaru a dodržiavali protipožiarny
poriadok.
Čl. 13
Práva a povinnosti nájomcov areálu
1. Nájomcovia zariadení poskytujúcich občerstvenie, maloobchodné, ubytovacie, športové a
iné služby, ako aj organizátori kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (ďalej len
nájomca), sú fyzické alebo právnické osoby s príslušným oprávnením na vykonávanie
činnosti, s ktorými správca uzatvoril nájomnú zmluvu.
2. Nájomca je povinný:
a) počas doby nájmu poskytovať služby v rozsahu dohodnutých podmienok v nájomnej
zmluve,
b) dohodnuté služby poskytovať v súlade s platnými predpismi a zásadami hygieny,
c) nepretržite denne udržiavať poriadok a čistotu v okolí prenajatého zariadenia,
d) dbať na dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany práv spotrebiteľa a svojím konaním
prispievať k dobrému menu areálu,
e) neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku pre denný a nočný čas,
f) za nočný čas sa považuje čas medzi 22,00 - 6,00 hod.
3. Rešpektovať príkazy a nariadenia správcu a prevádzkovateľa areálu uvedeného v čl.1 tohto
„Prevádzkového poriadku“.
10

4. Prípadné návrhy na zmenu a doplnenie nájomných zmlúv, ako aj pripomienky a sťažnosti
podávať písomne správcovi a prevádzkovateľovi areálu uvedeného v čl.1 tohto
„Prevádzkového poriadku“.
5. Dodržiavať tento prevádzkový poriadok.
6. Prevádzka požičovne plavidiel je povinná dodržiavať ustanovenia platného Plavebného
opatrenia, vydaného Dopravným úradom, o podmienkach prevádzky požičovne plavidiel.
Čl. 14
Podmienky prevádzky a ďalšej výstavby rekreačných zariadení a chát
1. Pri prevádzke existujúcich rekreačných zariadení musia prevádzkovatelia dodržiavať tento
prevádzkový poriadok a VZN Mesta Senec týkajúce sa lokality Slnečné jazerá.
2. Všetky právnické a fyzické osoby (prevádzkovatelia), ktoré prevádzkujú rekreačné
a ubytovacie zariadenia ako poskytované služby v rámci pôsobnosti tohto nariadenia, sú
povinné vydať pre svoju činnosť v lokalite Slnečné jazerá prevádzkový poriadok, kde budú
podrobné podmienky prevádzky týchto zariadení.
3. Majitelia alebo prevádzkovatelia hromadných rekreačných zariadení a hotelov v rekreačnej
a chatovej oblasti Slnečné jazerá, sú povinní podľa lôžkovej kapacity zakúpiť pre svojich
návštevníkov sezónne permanentné vstupy a pre svojich zamestnancov služobné preukazy
v termíne do zahájenia letnej turistickej sezóny.
4. Majitelia a prevádzkovatelia rekreačných alebo podnikateľských objektov nesmú používať
vlastné reklamné plochy bez súhlasu prevádzkovateľa areálu vytvárať reklamný smog. Pri
inštalácii reklamy musia požiadať o súhlas správcu areálu RS SJ a musia sa riadiť platným
VZN Mesta Senec o reklamných plochách.
5. Majitelia a prevádzkovatelia rekreačných alebo podnikateľských objektov nesmú čerpať
vodu z jazera.
6. Výstavba rekreačných a podnikateľských objektov, ktoré slúžia na plnenie funkcií
rekreačnej a chatovej oblasti sa môže uskutočňovať len na základe územného rozhodnutia
a podmienok vydaného stavebného povolenia podľa ustanovení zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
7. Majitelia súkromných chát majú nárok na voľný vstup na svoju nehnuteľnosť na základe
permanentných vstupov pre súkromné chaty, ktoré im vydá SCR. Pri vstupe do areálu RS
SJ počas platenej prevádzky je povinný preukázať sa platným permanentným vstupom pri
kontrole kontrolným orgánom alebo technickým kontrolným zariadením.
8. Vodná plocha a brehy jazera nesmú byť oplotené a musia byť prístupné pre každého
návštevníka a to v šírke minimálne 2 m.
9. Majitelia a prevádzkovatelia rekreačných alebo podnikateľských objektov, ktorých
pozemky susedia bezprostredne s brehom alebo vodnou plochou nesmú používať hnojivá a
postreky pri údržbe svojich záhrad, najmä ak hnojivo alebo postrek môže presiaknuť do
vody jazera a kontaminovať ju.
10. Majitelia a prevádzkovatelia rekreačných alebo podnikateľských objektov sa pri likvidácii
a nakladaní s odpadom riadia platným VZN Mesta Senec o odpadoch.
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Čl. 15
Zásady správania sa návštevníkov
1. Návštevníci sa pohybujú po areáli RS SJ na vlastnú zodpovednosť a sú povinní sa riadiť
podľa pokynov zamestnancov prevádzky.
2. V záujme nerušeného užívania areálu, bezpečnosti osôb, zdravia, hygieny a ochrany majetku
je návštevníkom v areáli
zakázané:
a) kúpať sa pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok,
b) počas LTS vodiť, vnášať a voľne vypúšťať psov a iné zvieratá na pláže a do vody v
areáli RS SJ, (hosťom riadne ubytovaným v kempingu je povolené držanie psov /zvierat
v zóne kempingov (bungalovy, stanový/karavanový kemping)). Uvedené obmedzenie
sa nevzťahuje na služobné psy pri výkone služobných úkonov strážnej a bezpečnostnej
služby, PZ SR, Mestskej polície, záchranných zborov. Porušenie tohto zákazu môže byť
sankcionované v súlade s príslušným platným VZN Mesta Senec,
c) kŕmiť vodné vtáctvo,
d) zakladať oheň mimo vyhradených miest,
e) stanovať, táboriť, používať obytné prívesy a obytné automobily mimo vyhradených
miest,
f) odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, ako aj znečisťovať areál a
vodnú plochu rôznym odpadom (skleným, biologickým, chemickým a pod.), úmyselne
dovážať odpad do areálu a vytvárať skládky odpadu, vypúšťať tuky a oleje do areálovej
kanalizácie,
g) svojím správaním vyvolávať verejné pohoršenie,
h) poškodzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok,
i) volať o pomoc bez vážnej príčiny a zneužívať rozhlasové zariadenie,
j) predávať tovar a ponúkať služby bez príslušného povolenia správcu areálu,
k) umiestňovať na zariadenia a v areáli RS SJ reklamné nápisy, reklamné pútače a iné
oznamy bez súhlasu správcu,
l) vchádzať a parkovať motorovými vozidlami mimo vyhradených parkovacích miest, na
vodnej ploche používať všetky druhy plavidiel (člnov, skútrov, plavákov, pontónov, a
pod.) poháňaných motorom, mimo plavidiel stanovených v zákone NR SR č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a jeho následnými úpravami,
m) prekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku v plážových častiach areálu pre denný a
nočný čas, pričom za nočný čas sa považuje čas medzi 22,00 - 06,00 hod..
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Čl. 16
Prevencia meteorologických rizík
1. Návštevníkom sa odporúča, aby v prípade počasia so zvýšenou intenzitou vetra alebo
búrkovými prejavmi sa nepohybovali a nezdržiavali v blízkosti stromov a na vodnej ploche.
2. Návštevníkom sa odporúča, aby aktivity s vyšším rizikom z počasia a prírodného prostredia
(plávanie, aktivity na zamrznutej hladine, a pod.) nevykonávali osamelo, ale vo dvojici alebo
skupine.
3. Vstup na ľad zamrznutého jazera a vykonávanie zimných športov je výlučne na vlastnú
zodpovednosť návštevníkov.
4. Je zakázané na zamrznutej ploche jazera v RS SJ jazdiť automobilmi, motocyklami,
motokárami alebo inými motorovými vozidlami.
5. Vysekávať otvory do ľadu z dôvodu okysličovania vody a kŕmenia rýb môžu iba poverení
členovia miestnej rybárskej organizácie. Vysekané otvory sú povinní označiť a zabezpečiť
bezpečnými zábranami.
Čl. 17
Sankcie
1. Za porušenie tohto „Prevádzkového poriadku“ môže byť porušovateľ vykázaný
zamestnancom správcu alebo strážnou službou z priestorov areálu bez nároku na vrátenie
vstupného, môže mu byť uložená sankcia zo strany pracovníkov polície, mestskej polície,
Dopravného úradu, kontrolných orgánov Slovenského rybárskeho zväzu, Slovenskej
obchodnej inšpekcie a ostatných kontrolných orgánov v zmysle platných predpisov, zrušená
nájomná zmluva s nájomcom.
Čl. 18
Prevádzkový poriadok
Detské ihriská, workout a fitness prvky, vyhliadka
1. V priestoroch RS SJ sú umiestnené na viacerých miestach herné prvky detského ihriska,
vonkajšie fitness prvky a vyhliadka na piatom jazere (spolu ďalej len atrakcie).
2. Vstup na atrakcie je výlučne na vlastné nebezpečenstvo a vlastné riziko.
3. Správca areálu zabezpečuje prevádzku a pravidelnú kontrolu atrakcií počas prevádzkovej
doby v mesiacoch apríl až október. V ostatnom období sú atrakcie neprevádzkované
a správca areálu RS SJ nezodpovedá za ich bezpečný stav.
4. Deti vo veku do 12 rokov smú atrakcie využívať len pod stálym dohľadom rodiča
(zákonného zástupcu ) alebo inej plnoletej osoby. Žiaci materskej, základnej školy alebo
organizovanej skupiny detí smú vstúpiť na atrakcie len v sprievode svojho pedagóga alebo
školou poverenej osoby, ktorá za nich v plnej miere zodpovedá.
5. Vonkajšie fitness prvky smú využívať len osoby staršie 12 rokov, pričom neplnoleté osoby
len pod dohľadom zodpovednej osoby.
6. Imobilné osoby nemajú vstup na atrakcie povolený.
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7. Návštevníci sú povinní rešpektovať všetky príkazové, zákazové a informatívne značky
umiestnené na jednotlivých atrakciách.
8. Každý návštevník je povinný dbať na ochranu a bezpečnosť ostatných návštevníkov atrakcií.
9. Zistené poškodenie atrakcie je povinný návštevník bezodkladne oznámiť SCR podľa čl.1.
10. V priestoroch atrakcií je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov a iných omamných
a psychotropných látok.
11. V priestoroch atrakcií je zakázané fajčiť.
12. Do priestoru atrakcií je zakázané vnášať sklenené predmety alebo iné predmety, ktoré by
mohli spôsobiť návštevníkom zranenie.
13. Návštevníkom je na atrakciách prísne zakázané:
a. liezť po šmýkačkách v protismere, šmýkať sa dole hlavou,
b. stáť na reťazových hojdačkách, alebo točiť reťazami hojdačiek,
c. poškodzovať atrakcie, mechanicky alebo inak zasahovať do ich konštrukcie,
poškodzovať oznamovacie a informačné tabule,
d. ohrozovať mravnosť detí a mládeže,
e. osobám, ktoré presiahli vekovú hranicu vyznačenú na atrakcii používať, alebo sedieť na
atrakcii,
f. používať atrakcie ak sú poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu,
g. používať nevhodnú obuv pre atrakcie,
h. používať atrakcie za nepriaznivých poveternostných podmienok.
Čl. 19
Záverečné ustanovenia
1. Dodržiavanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku kontrolujú orgány poverení
pracovníci správcu a bezpečnostná služba areálu.
2. Tento prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí Valného zhromaždenia správcu
v Senci dňa: 25.5.2022.
3. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.
4. Právne vzťahy neupravené týmto prevádzkovým poriadkom sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi a to najmä:
 zákonom NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších noviel,
 zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z, o
požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na
umelom kúpalisku,
 zákonom NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel,
 zákonom SNR č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších
noviel,
 zákonom NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
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zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších noviel,
zákonom NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon,
zákonom NR SR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch,
plavebné opatrenie č. 42/2019/UVC ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel
na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci,
Plavebným opatrením č. 148/2016 ktorým sa určujú podmienky vydávania povolenia
na usporiadanie verejných podujatí na vodných cestách SR,
VZN č. 4/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí
a turistických podujatí v Meste Senec,
VZN č.5/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách v
Meste Senec,
VZN Mesta Senec č. 2/2010 o niektorých podmienkach držania psov,
VZN Mesta Senec č. 10/2021 o verejnom poriadku a životnom prostredí,
VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec,
VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene.
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