PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
(pre umelé kúpaliská)
a) Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa
Názov zariadenia:
Adresa:
Zodpovedný vedúci:
Kontakt:
Prevádzkovateľ zariadenia
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
b) Druh a spôsob poskytovania služieb


popis umelého kúpaliska (ďalej len „kúpaliska“):
- popis kúpaliska, spôsoby využitia – pre verejnosť ako prioritná služba alebo
v rámci poskytovania ubytovacích služieb, sociálnych služieb a podobne
- ďalšie poskytované služby v areáli kúpaliska (športoviská...)
- termálne/netermálne kúpalisko (za termálne kúpalisko sa považuje kúpalisko, kde
je 1 bazén s termálnou vodou = podzemná voda s teplotou vody v mieste výveru
minimálne 20 stupňov)
- bazény s recirkuláciou alebo bez recirkulácie
- kryté/nekryté kúpalisko, kombinácia kryté/nekryté



dispozičné riešenie a vybavenie kúpaliska:
- popis prevádzkových priestorov kúpaliska,
- počty šatní, prezliekacích kabín, spŕch (muži, ženy), toaliet (muži, ženy), toaliet,
šatní a prezliekacích kabín pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie
- miestnosť na poskytovanie prvej pomoci, technologické miestnosti, šatne
a zariadenia pre osobnú hygienu pre zamestnancov, miestnosti na uloženie
pomôcok na výuku plávania, miestnosti na uloženie pomôcok na upratovanie
- priestory určené pre divákov + toalety pre divákov
- popis priestorov a plôch určených na oddych, hry, šport pre deti a dospelých a pod.



druh a popis bazénov:
- názov a druh bazénu podľa § 7 vyhlášky 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 (ďalej len „vyhláška č.
308/2012 Z. z.“), jeho rozmery, hĺbku (neplavecký – hĺbka vody môže byť najviac
1,30 m; plavecký – má hĺbku najmenej 0,9 m, ak nemá skokanskú časť, skokanská
časť bazénu s najmenšou hĺbkou 3,4 m je viditeľne oddelená od plaveckej časti;



oddychový bazén – platí zákaz plávania a rekreačných pohybových aktivít, hĺbka
vody je najviac 1,2 m; bazén pre dojčatá a batoľatá – organizované kúpanie
a plávanie detí od troch mesiacov do troch rokov; bazén pre deti – najväčšia hĺbka
vody do 40 cm, určený je na neorganizované kúpanie a hranie detí do veku šesť
rokov)
popis povrchovej úpravy jednotlivých bazénov
vodné atrakcie
popis brodísk a spŕch pri bazénoch, úprava okolia bazénov, komunikácií, chodieb

mikroklimatické podmienky, osvetlenie a zásobovanie pitnou vodou, príprava
teplej vody:
- spôsob vetrania všetkých prevádzkových priestorov, technologickej miestnosti
- spôsob osvetlenia prevádzkových priestorov
- spôsob zásobovania pitnou vodou, spôsob prípravy teplej vody v prevádzke

c) Údaje o kapacite umelého kúpaliska
-

kapacita kúpaliska v súlade s § 5 ods. 1 vyhlášky č. 308/2012 Z. z. ( kryté umelé
kúpalisko) a v súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky č. 308/2012 Z. z. (nekryté umelé
kúpalisko)

d) Údaje o trvaní prevádzky
-

kúpalisko s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou, v prípade sezónnej prevádzky
uviesť dátum začiatku a ukončenia kúpacej sezóny
prevádzková doba

e) Základné údaje o kvalite vody
-

zdroj vody, ktorý sa využíva na napúšťanie bazéna/bazénov (voda na kúpanie musí
spĺňať požiadavky uvedené vo vyhláške č. 308/2012 Z. z.)
teplota vody v jednotlivých bazénoch v súlade s § 8 ods. 7 vyhlášky č. 308/2012 Z.
z.
spôsob informovania o aktuálnej teplote vody a teplote vzduchu na kúpalisku

f) Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody
V súlade s požiadavkami prílohy č. 3 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.
- ukazovatele a frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch pred uvedením do
prevádzky napr. sezónneho zariadenia, počas sezóny, resp. v priebehu roka
- ukazovatele a frekvencia kontroly počas dňa
- počty a miesta odberov vzoriek z jednotlivých bazénov
- subjekt zabezpečujúci odbery a vyšetrenie bazénových vôd
- spôsob sprístupnenia informácií o kvalite vody v bazénoch verejnosti
- spôsob vedenia evidencie o prevádzke kúpaliska v súlade s požiadavkami
uvedenými § 8 ods. 8 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

g) Spôsob úpravy vody v bazéne/bazénoch
-

popis technológie úpravy vody v súlade s požiadavkami uvedenými v § 8 vyhlášky
č. 308/2012 Z. z. – recirkulačný systém, filtračný systém, úprava vody, dezinfekcia
vody
používané chemikálie na úpravu a dezinfekciu vody

h) Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom
a športových pomôcok používaných vo vode
-

spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, zariadení, športových pomôcok
používaných vo vode v súlade s § 5 ods. 12 a s 6 ods. 10 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.
spôsob čistenia bazénov pred ich napustením
čistenie dna a stien bazénov počas prevádzky
spôsob čistenia po vypustení bazénov, čistenie a dezinfekcia povrchov brodiska
upratovanie prevádzkových priestorov

i) Zásady prevádzky a údržby zariadení
-

frekvencia vypúšťania bazéna/bazénov v súlade s § 8 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.
výmena vody za deň v bazéne bez recirkulácie
výmena vody v bazéne pre deti
čistenie a údržba filtračného systému, preplachovanie filtrov
údržba technologických zariadení

j) Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd
-

spôsob zberu odpadov pochádzajúcich od návštevníkov,
spôsob skladovania a frekvenciu odvozu komunálneho odpadu (napr. zmluvné
zabezpečenie odvozu)
spôsob likvidácie odpadových vôd (kanalizácia, žumpa, ČOV)

k) Zásady správania návštevníkov
V súlade s § 9 ods. 7 a 8 vyhlášky č. 308/2012 Z. z. môžu obsahovať:
- komu je zakázaný vstup do bazénov
- že u detí do troch rokov je povinné používanie detských plaviek s priliehavou
gumičkou okolo nôh
- iné zásady dôležité pre prevádzku zariadenia – napr. povinnosť osprchovania sa
pred vstupom do bazénov a prechádzania brodiskami a pod.
- iné pokyny pre správanie sa návštevníkov v priestoroch kúpaliska a pri využívaní
vodných atrakcií (napr. skákanie do bazénov, používanie športových pomôcok,
zákaz vstupu s jedlom a pod).
- pokyny pre záchranu topiacich sa
- zákaz vstupu so zvieratami

l) Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci
-

popis miestnosti na poskytovanie prvej pomoci – umiestnenie, prístup
vybavenie miestnosti prvej pomoci, lekárnička
personál
vyvesenie pokynov na zabezpečovanie prvej pomoci

m) Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom
-

1.
2.
3.
4.

počet plavčíkov pre zabezpečenie stáleho dohľadu podľa počtu, druhu a dĺžky
bazénov – musí byť v súlade s § 19 ods. 9 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby:
najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík
plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík
plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci
vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade“

Dátum:
Vypracoval:

podpis + odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

