Závazné podmienky vykonávania potápačskej činnosti na vodnej
lokalite "Morské oko" na Plážovom kúpalisku v Tornali
Čl. 1
Uvedené podmienky sú záväzné pre všetky osoby, ktoré vykonávajú akúkoľvek
potápačskú činnosť v danej lokalite na nádych alebo s prístrojom na stlačený vzduch,
prípadne iné plynné zmesi.
Čl. 2
Vstup na uvedenú lokalitu ako aj potápanie povoľuje primátor mesta Tornaľa alebo
organizácia, poverená primátorom mesta a to iba na základe predom podanej ústnej alebo
písomnej žiadosti osoby, ktorá chce vykonať na uvedenej lokalite ponor. Žiadosť sa podáva
minimálne 1 týždeň pred plánovaným ponorom.
Čl. 3
Pred vstupom do areálu plážového kúpaliska sú všetky osoby majúce záujem o
vykonanie ponoru ako aj osoby ich doprovodu povinné predložiť osobné doklady
(OP,VP,CP...) na registráciu organizácii poverenej primátorom mesta.
Čl. 4
Pred alebo po ponore je potápač povinný respektovať a uposlúchnuť zákazy, príkazy alebo
výzvy člena poverenej organizácie.
Čl. 5
Osoby plánujúce vykonať v danej lokalite ponor, sú po predložení potrebných dokladov
potvrdzujúcich ich potápačskú kvalifikáciu / identkarty - ZPS,CMAS,NAUI,PADI,DIWA,
IDI,SSI,SSS,NASE a iné/urobia písomné prehlásenie na pripravenom a im predloženom
tlačive. Uvedené osoby sú povinné uviesť len pravdivé údaje, čo potvrdia vlastnoručným
podpisom a zároveň sa oboznámia záväznými podmienkami o potápaní na danej lokalite.
Čl. 6
Osoby potápajúce sa na lokalite /potápači/ sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné a
výcvikové smernice tej ktorej potápačskej organizácie, ktorá im predložené doklady vydala a
ich potápačskú kvalifikáciu potvrdila.
Čl.7
Potápači sú ďalej pred ponorom povinní oboznámiť sa s aktuálnym stavom miesta
ponoru najmä s jeho popisom, náčrtkom, viditeľnosťou a špecifikami lokality ako aj
prípadným stálym zariadením používaným pri potápaní v tejto lokalite.
Oboznámenie špecifikami a aktuálneho stavu lokality vykoná organizácia poverená
primátorom mesta Tornaľa.
Čl. 8
Pri každom ponore sú potápači povinní používať len takú výstroj, ktorá im plánovaný

ponor umožní bezpečne absolvovať, kontrolovať a ukončiť.
Čl. 9
Potápači potápajúci sa v tejto lokalite sú povinní dodržiavať takú maximálnu hĺbku
ponoru, pre ktorú majú podľa predloženej potápačskej kvalifikácie oprávnenie.
Čl. 10
Pre túto lokalitu platia pre jednotlivé uvádzané výrazy v potápačských kvalifikáciách
obmedzené hĺbky :
malá hĺbka ................................. max. 8 metrov
stredná hĺbka.............................. max. 20 metrov
veľká hĺbka................................ 20 metrov a viac
Čl. 11
Ponory, u ktorých plánovaná hĺbka má byť väčšia než tá, ktorú im umožňuje dosiahnuť
ich oprávnenie, sú potápači povinní absolvovať len spolu s potápačom, ktorý má oprávnenie
minimálne pre takú hĺbku. Túto skutočnosť je potápač povinní oznámiť aj miestnemu
potápačovi, ktorý je prítomný pri každom ponore.
Čl. 12
Všetky ponory prevádzané v danej lokalite musia byť povinne zabezpečené minimálne
jedným istiacim potápačom, ktorým je zvyčajne miestny potápač poverený primátorom
mesta Tornaľa. Istiaci potápač musí mať oprávnenie pre ponor do takejto hĺbky, dostatočné
skúsenosti a znalosti o danej lokalite ako aj technické vybavenie. Istiaci potápač je povinný
byť v pohotovosti počas celého trvania ponoru až po jeho ukončenie.
Čl. 13
Počas každého ponoru sú potápači povinní z dôvodu možnosti pádu do hĺbky používať
zariadenie umožňujúce zväčšanie ich vztlaku vo vode technickými prostriedkami
/kompenzátory vztlaku, vesty, jackety.../.
Čl. 14
Z dôvodu hĺbky a stavu lokality /strop, previsy, viditeľnosť/ sú potápači počas ponoru
povinní používať medzi sebou úväzky a zároveň byť vhodne zaistení na zostupovom lane
ďalším úväzkom. Pri pevnom úväzku na zostup tento nesmie byť dlhší ako 12 metrov. Dlhšie
lano počas zostupu je možné použiť len s navijákom /speleobubon/.
Čl. 15
Potápači plánujúci ponor do veľkej hĺbky alebo taký čas ponoru, ktoré sú na hranici
bezdekompresného ponoru alebo plánujú ponor s dekompresnými zástavkami sú povinní
zabezpečiť ponor takou technickou výbavou, ktorá im v prípade potreby umožní bezpečne
vykonať dekompresné prestávky.
Čl. 16
Osoby ktoré sa zúčastnia ponoru v danej lokalite v rámci výcviku, alebo absolvovania
prípravy na získanie potápačskej kvalifikácie, môžu ho vykonať len za prítomnosti a

doprovodu inštruktora potápania s platným oprávnením viesť takúto prípravu. Pred takýmto
/výcvikom/ absolvovaním ponoru je inštruktor povinný upovedomiť poverenú organizáciu.
Čl. 17
Právo vykonávať kontrolu nad uvedenou potápačskou činnosťou v týchto podmienkach
ako aj kontrolovať doklady potvrdzujúce potápačskú kvalifikáciu osôb vstupujúcich do danej
lokality za účelom vykonania ponoru ako i zápisov o absolvovaní ponoru v nej, majú
zamestnanci Mestského úradu Tornaľa alebo poverená organizácia.
Čl. 18
Zistenie nedodržania uvedených podmienok pre potápanie v tejto lokalite, oprávnenými
osobami uvedenými v Čl. 17 môže mať za následok okamžitého zákazu potápania pre
osoby, ktoré tu potápačské činnosti vykonávajú, ako aj pre ďaľšie obdobie určené
rozhodnutím primátora mesta Tornaľa.
Čl. 19
Nedodržanie a porušenie záväzných nariadení pre potápačskú činnosť v tejto lokalite
môže byť dostatočným dôvodom pre okamžité podanie oznámenia na políciu za porušenie
všeobecne záväzných právnych nariadení podľa § 46 zák.č. 379/1990 Z.z. o priestupkoch.
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