PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
(pre prírodné 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 a rozsah vykonávania vodných športov


popis prírodného kúpaliska (ďalej len „kúpaliska“):
- základná charakteristika kúpaliska (vodnej plochy a súvisiacich prevádzkových
zariadení a plôch)
- ďalšie doplnkové služby, poskytované v areáli kúpaliska (vodné športy, iné
športoviská, oddychové plochy, atrakcie...)
- zaradenie kúpaliska do zoznamu vôd určených na kúpanie (§ 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; ďalej len „zákon č.
355/2007 Z. z.“)
 vybavenie kúpaliska:
- charakter pláže
- spôsob oddelenie vodnej plochy na kúpanie od vodnej plochy vyhradenej pre
plavidlá
- popis prevádzkových plôch, priestorov a zariadení kúpaliska
- popis priestorov a plôch určených na oddych, hry, šport pre deti a dospelých a pod.
- počty spŕch a toaliet (v prípade splachovacích osobitne pre mužov a pre ženy);
počty toaliet prístupných osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu
- miestnosť na poskytovanie prvej pomoci, šatne a zariadenia pre osobnú hygienu
pre zamestnancov, miestnosti na uloženie pomôcok na upratovanie, miestnosti na
uloženie pomôcok pre doplnkové služby
c) Údaje o kapacite kúpaliska
-

kapacita kúpaliska v súlade s § 4 ods. 1 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
„vyhlášky č. 308/2012 Z. z.“)

d) Údaje o trvaní prevádzky
-

dátum začiatku a ukončenia kúpacej sezóny a spôsob jej vyznačenia pre verejnosť
prevádzková doba

e) Základné údaje o kvalite vody
-

kvalita vody na kúpanie pred začiatkom prevádzky (musí spĺňať požiadavky podľa
prílohy č. 1 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.)
informácie o vývoji kvality vody na kúpanie na kúpalisku (najmä nevyhovujúcich
prípadoch) v ostatných kúpacích sezónach (odporúčané údaje)
spôsob sprístupnenia aktuálnych informácií o kvalite vody pre verejnosť na
dostupnom a viditeľnom mieste (vrátane spôsobu vyznačenia prípadného zákazu
alebo obmedzenia kúpania pri nevyhovujúcej kvalite vody na kúpanie)

f) Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody vrátane určenia miest odberu
-

počet a lokalizácia bodov pre monitorovanie kvality vody
popis postupu (v súlade s § 3 ods. 1, 6 a prílohou č. 1 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.
a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z.
o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie)
ukazovatele a frekvencia kontroly kvality vody pred uvedením do prevádzky počas
sezóny, resp. v priebehu roka a počty odberov vzoriek z jednotlivých
monitorovacích bodov
subjekt zabezpečujúci odbery a analýzy vzoriek
vedenie evidencie o prevádzke kúpaliska v súlade s požiadavkami uvedenými v §
4 ods. 14 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

g) Spôsob a zásady údržby a čistenia priestorov, prevádzkových plôch a zariadení
a vodnej plochy
-

starostlivosť o vodnú plochu, odstraňovanie nánosov a makrofýt a prípadné
zásahy v súvislosti so zabezpečením kvality vody (odchyt zvierat, odstraňovanie
mäkkýšov, mechanické čistenie a aplikácia prípravkov)
spôsob údržby a čistenia priestorov, prevádzkových plôch a zariadení kúpaliska
v súlade s § 4 ods. 10 vyhlášky č. 308/2012 Z. z.
spôsob údržby a čistenia športových pomôcok (vrátane pomôcok pre vodné športy)

h) Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd
-

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

i) Zásady správania návštevníkov
-

-

zákaz vstupu so zvieraťom
pravidlá správania návštevníkov, ktoré prevádzkovateľ pokladá za významné
z hľadiska prevádzky zariadenia - bezpečnostné, hygienické, etické ... (napr.
odporúčanie pre osprchovania sa po kúpaní, zabezpečenie dohľadu nad deťmi,
podmienky využívania športovísk, zásady a zabezpečenie poskytovania prvej
pomoci atď.)
zásady pre správanie návštevníkov nesmú byť v rozpore s ustanoveniami zákona č.
355/2007 Z. z. a vyhlášky č. 308/2012 Z. z.

j) Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci
-

miestnosť na poskytovanie prvej pomoci – umiestnenie, prístup, vybavenie vrátane
lekárničky
personálne zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci
vyvesenie pokynov na zabezpečovanie prvej pomoci a záchranu topiacich sa

k) Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom
-

dostatočný počet plavčíkov pre zabezpečenie stáleho dohľadu podľa počtu, druhu
a dĺžky bazénov – musí byť v súlade s § 19 ods. 7 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.

Dátum:
Vypracoval:

podpis + odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

