VSTUPNÝ PORIADOK
prírodnej pamiatke, jaskyne „MORSKÉ OKO“
na Plážovom kúpalisku v Tornali.
Prevádzkovateľ MESTO TORNAĽA
Mesto Tornaľa na základe vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
č. 4/2011 z 28. februára 2011 o Návštevnom poriadku prírodnej pamiatky Morské oko,
zverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky ročník 21, čiastka 3 vydaného dňa
30. marca 2011, vydáva tento vstupný poriadok

Čl. 1.
Vstup do jaskyne
1. V letnej turistickej sezóne plážového kúpaliska (od 1. júla do 31. augusta): 1 krát za 21 dní
s maximálnym počtom osôb na jeden vstup 4.
2. Mimo turistickej sezóny (od 1. septembra do 30. júna): 2 krát týždenne s maximálnym
počtom osôb na jeden vstup 10.
3. Prehliadku jaskyne možno vykonávať mimo turistickej sezóny (od 1. septembra do 30.
júna) od 9.00 do 17.00 hod., v sezóne plážového kúpaliska (od 1.júla do 31. augusta ) od 9.00
do 20.00 hod.
4. Záujem o vstup do jaskyne je potrebné ohlásiť 7 dní vopred na správe Kúpaliska Tornaľa v
pondelok až piatok od 8.00 hod do 15.00 hod.
U pracovníčky: Eva Szepesiová alebo Irena Javošová,
Adresa: Mestské služby Tornaľa,
Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Tel. č.: 0918 436 671 / 0917 880 409 /
E-mail: mestske.sluzby@mestotornala.sk
5. Jaskyňa je otvorená po celý rok.
6. Vstupy do jaskyne (ponory) sú spoplatnené. Cena za ponor je 15,- EUR pre 1 osobu
Čl. 2.
Požiadavky na potápanie
1. Ponory sa vykonávajú v zmysle „ Záväzných podmienkach vykonávania potápačskej
činnosti na vodnej lokalite "Morské oko" na Plážovom kúpalisku v Tornali“
2. Pred vstupom do jaskyne (ponorom) návštevník podpíše písomné čestné prehlásenie, že je
zdravotne a psychicky v dobrom stave. Ponor bude vykonávať na vlastnú zodpovednosť.
Zároveň vyjadrí súhlas s podmienkami ktoré sú uvedené v „ Záväzných podmienkach

vykonávania potápačskej činnosti na vodnej lokalite "Morské oko" na Plážovom
kúpalisku v Tornali“. Ďalej prehlasuje, že vlastní potápačskú kvalifikáciu oprávňujúcu na
potápanie, je oboznámený so záväznými podmienkami pre potápačskú činnosť a s
prevádzkovým poriadkom.
3. Ponory sa vykonávajú len za prítomnosti sprievodcu po vyznačenej trase (minimálne 3 m
od steny jaskyne), pritom sú návštevníci povinní sa riadiť jeho pokynmi.
4. Čas jedného ponoru je do 25 minút za predpokladu použitia vzduchu ako dýchacieho
média, pričom je potrebné zachovať podľa možnosti všetky dekompresné zastávky predpísané
v platných tabuľkách, alebo dané potápačskými meracími prístrojmi, resp. inými meracími
prístrojmi – computermi.
5. V prípade použitia iných dýchacích zmesí je potrebné mať oprávnenie pre použitie
takýchto zmesí a riadiť sa dekompresnými postupmi danými pre takéto zmesi.
6. V jednej skupine absolvujúcej ponor sa odporúča potápačom používať rovnaké dýchacie
médium. Ak to nie je možné, potápači sa v skupine musia riadiť pokynmi sprievodcu –
povereného potápača –, ktorý určí čas ponoru skupiny podľa dýchacej zmesi umožňujúcej
adekvátny čas ponoru.
7. Pri ponoroch je potrebné dodržiavať také hĺbky a časy, aby ponory boli s bezpečnostnou
dekompresnou zastávkou.
8. Rozhodnutie sprievodcu – povereného potápača – o ukončení ponoru skupiny pred
určeným časom má prednosť pred všetkými ostatnými rozhodnutiami.
Čl. 3.
Návštevy na povrchu
1. Návštevy náučnej lokality Morské oko Tornaľa na povrchu (na móle nad jazierkom) sa
zabezpečujú pre jednotlivcov v letnej turistickej sezóne (od 1. júla do 31. augusta) každý deň
o 11.00, 14.00 a 17.00 hod., v prípade dohody aj v inom čase.
2. Poplatok návštevy v letnej sezóne je zahrnutý do vstupenky na plážové kúpalisko.
3. Návštevy mimo uvedených termínov je potrebné hlásiť na adrese uvedenej v čl. 1. bod 4.
4. Poplatok návštevy mimo sezóny je 1,– € na osobu.

Tornaľa, 13.02.2014
Mgr. Anna S z ö g e d i
primátor mesta

