
Prehľad stavov kvality vody určenej na kúpanie počas kúpacích sezón 2011 – 2018  

na Slovensku 

 

Voda určená na kúpanie (ďalej len „VUK“) je akákoľvek prírodná povrchová vodná plocha vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou 

vyhláškou príslušného orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, ktorú využíva veľký 

počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú 

vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.  

 

Kúpacia sezóna (ďalej len „KS“) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra. 

 

Lokality zaradené do zoznamu VUK sú každoročne klasifikované v 4 triedach kvality a to na základe výsledkov analýz z dvoch mikrobiologických 

ukazovateľov (Escherichia coli a črevné enterokoky) odobraných v priebehu 4 po sebe idúcich KS. Uvedená klasifikácia reprezentuje vzhľadom na spôsob 

hodnotenia dlhodobý vývoj kvality vody na lokalite, ktorý sa však počas KS nemusí zhodovať s aktuálnym stavom. 

 

 

Názov lokality 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie 

v roku 2018 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie 

v roku 2017 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie 

v roku 2016 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie 

v roku 2015 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie    

v roku 2014 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie   

 v roku 2013 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie    

v roku 2012 

Kvalita vody 

určenej na 

kúpanie    

v roku 2011 

Ružiná - pri obci Divín 

        
Ružiná - pri obci Ružiná 

        
Pláž ORMET 

        

Drieňok 

         

Dolno Hodrušské jazero 

        

Veľké Richnavské jazero 

 

 

       

Počúvadlianske jazero 

        
Veľké Kolpašské jazero 

        



Vindšachtské jazero 

        
Ivanka pri Dunaji 

        
Zlaté piesky 

        
Vajnorské jazero 

        
Slnečné jazerá 

        
Vinianske jazero 

        Zemplínska šírava - Biela 

hora 

        

Zemplínska šírava - Hôrka 

        Zemplínska šírava - 

Medvedia hora 

        Zemplínska šírava - 

Kamenec 

        Zemplínska šírava - 

Paľkov 

       

 
Pod Bukovcom 

        
Ružín 

     
 

 

   

Veľká Domaša - Tíšava 

        
Veľká Domaša - Valkov 

        Veľká Domaša - Dobrá 

pláž 

        Veľká Domaša - 

Holčíkovce 

        
Veľká Domaša - Poľany 

        



Veľká Domaša - Nová 

Kelča 

        Veľká Domaša - Nová 

Kelča - poloostr. Krym 

        
Zelená voda 

        
Šulianske jazero 

         

Kunovská priehrada 

        
Liptovská Mara 

         

                                                      Skratky a symboly: 
 

     

 

  
výborná 

 
dobrá 

 
dostatočná 

 
nevyhovujúca VUK bola v danom 

roku využívaná 

verejnosťou na kúpanie, 

kvalita bola v priebehu 
KS monitorovaná, ale 

lokalitu nebolo možné 

klasifikovať podľa 
európskych kritérií 

nakoľko neboli 

k dispozícií údaje 
o kvalite vody zo 4 po 

sebe idúcich KS.  

 

VUK nebola v danom 
roku využívaná 

verejnosťou na kúpanie, 

nakoľko bola zatvorená 
z dôvodu rekonštrukcie, 

príp. nízkej hladiny 

vody. 
 

 

 

Prehľad stavov jednotlivých lokalít zaradených do zoznamu VUK v rámci celej Európskej únie je zverejnený na webovom sídle Európskej Environmenálnej 

Agentúry formou mapového prehliadača:  https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters 
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