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Správa z mimoriadneho cieleného  
štátneho zdravotného dozoru  

na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách. 
 

V nadväznosti na povinnosti, vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa 
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.“)  
vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kúpaliskami, požiadal Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa § 5 ods. 4 písm. j) zákona  
č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný 
regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) všetky RÚVZ 
v Slovenskej republike o vykonanie mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru 
(ďalej len „ŠZD“) zameraného na prítomnosť plavčíkov a  poskytovanie prvej pomoci  
na prírodných a umelých kúpaliskách počas kúpacej sezóny 2015 v termíne od 10.8.2015  
do 21.8.2015.  

ŠZD bol vykonaný na prírodných a umelých kúpaliskách (vrátane biokúpalísk)  
so sezónnou prevádzkou vo všetkých krajoch Slovenskej republiky v mimoriadnom termíne, 
mimo termínu plánovaného ŠZD a pravidelného odberu vzoriek vody na kúpanie. Bol 
zameraný na plnenie povinností, vyplývajúcich prevádzkovateľom prírodných a umelých 
kúpalísk zo zákona č. 355/2007 Z. z. a 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.“) 
v oblasti zabezpečenia poskytovania prvej pomoci, konktrétne pre:   

prírodné kúpaliská (ďalej len „PK“) na: 
- zabezpečenie dostatočného počtu plavčíkov a miestnosti na poskytovanie prvej 

pomoci, 
- sprístupnenie pokynov na poskytovanie prvej pomoci, 

umelé kúpaliská (ďalej len „UK“) na: 
- zabezpečenie stáleho dohľadu dostatočným počtom plavčíkov podľa počtu a typu 

bazénov a atrakcií, 
- zabezpečenie miestnosti na poskytovanie prvej pomoci, 
- sprístupnenie pokynov na poskytovanie prvej pomoci.   

 

Zhrnutie výsledkov cieleného ŠZD 

 V rámci mimoriadneho cieleného ŠZD bolo skontrolovaných 14 prírodných kúpalísk 
a 143 umelých kúpalísk. Vykonaná bola najmä kontrola prítomnosti a dostatočného počtu 
plavčíkov, zabezpečenie miestnosti na poskytovanie prvej pomoci a jej vybavenia 
a sprístupnenie pokynov na poskytovanie prvej pomoci na dostupnom a viditeľnom mieste. 
Na umelých kúpaliskách bol vyžadovaný stály dohľad takým počtom plavčíkov, ktorý 



zodpovedá počtu jednotlivých typov bazénov (plaveckých a neplaveckých) a počtu atrakcií. 
Počet kontrolovaných kúpalísk a kúpalísk so zistenými nedostatkami je uvedený podľa krajov 
v tabuľke č. 1.  

 Nedostatky boli v rámci ŠZD zistené na 1 prírodnom kúpalisku a 6 umelých 
kúpaliskách. Na 2 kúpaliskách išlo o porušenie povinností, uložených prevádzkovateľom  
zákonom č. 355/2007 Z. z. v oblasti poskytovania prvej pomoci a preto bude príslušným 
RÚVZ vypracovaný návrh na začatie správneho konanie o uložení pokuty. V jednom 
prípade nebol na kúpalisku zabezpečený dohľad plavčíkom a v druhom prípade nebol  
na kúpalisku dostatočný počet plavčíkov. Na ostatných kúpaliskách boli zistené v rámci ŠZD 
len drobné nedostatky, týkajúce sa najmä umiestnenia pokynov na poskytovanie prvej pomoci 
príp. obsahu lekárničky. Niektoré nedostatky odstránili prevádzkovatelia ešte v priebehu 
výkonu ŠZD. Na ostatných prípadoch RÚVZ nariadil odstránenie nedostatkov v zápisniciach 
o výkone zo ŠZD s termínom pre ich odstránenie. Podrobnejší prehľad prírodných a umelých 
kúpalísk so zistenými nedostatkami a postup pri ich riešení je uvedený v tabuľkách č. 2a a 2b.  

 Aj keď bol mimoriadny cielený ŠZD v uvedenom termíne vykonaný so zameraním  
na zabezpečenie poskytovania prvej pomoci na sezónnych kúpaliskách, niektoré RÚVZ sa 
zamerali aj na kontrolu ďalších povinností prevádzkovateľov. Na základe zistení bola situácia  
na sezónnych kúpaliskách vyhovujúca a prevádzkovatelia plnili povinnosti, uložené platnými 
predpismi pri prevádzkovaní kúpalísk. Závažnejšie nedostatky, ktoré by mohli mať dopad  
na zdravie kúpajúcich, neboli zistené.  

Za posledné obdobie môžeme v oblasti poskytovania prvej pomoci na kúpaliskách  
konštatovať určité zlepšenie, čo súvisí pravdepodobne aj so skutočnosťou, že sa 
v zariadeniach v priebehu kúpacej sezóny vykonáva ŠZD pravidelne (tiež v dňoch 
pracovného pokoja) a so zameraním aj na kontrolu prítomnosti dostatočného počtu plavčíkov 
resp. na kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku. Okrem toho bol počas kúpacej 
sezóny 2015 už vykonaný jeden mimoriadny cielený ŠZD, zameraný okrem iného aj  
na kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov v oblasti poskytovania prvej pomoci 
a to v termíne 6.7.2015 – 18.7.2015. Ojedinelé sú i sťažnosti verejnosti na neprítomnosť 
plavčíkov na kúpaliskách.  

        Zároveň upozorňujeme, že vyššie uvedené závery a zistené nedostatky sa vzťahujú 
výhradne k obdobiu výkonu ŠZD v termíne od 10.8.2015 do 21.8.2015.  

 
Tab. č. 1: Prehľad počtu kúpalísk, v ktorých bol vykonaný mimoriadny cielený ŠZD     

 
 

Kraj 

Počet 
 prírodných kúpalísk 

Počet  
umelých kúpalísk 

kontrolovaných so zistenými 
nedostatkami

kontrolovaných so zistenými 
nedostatkami 

Bratislavský 3 0 12 0 
Trnavský 2 0 13 0 
Trenčiansky 0 0 14 0 
Nitriansky 0 0 13 0 
Žilinský 1 0 17 3 
Banskobystrický 3 1 32 1 
Prešovský 2 0 22 1 
Košický 3 0 20 1 
Spolu 14 1 143 6 

 

 

 



Tab. č. 2a: Prehľad prírodných kúpalísk so zistenými nedostatkami 

 
Názov kúpaliska 

 
Porušenie povinnosti 
podľa § .....zákona č. 

355/2007 Z. z. 

 
Návrh na začatie 

správneho konania 
o uložení pokuty za 

správny delikt podľa § 57 
zákona č. 355/2007 Z. z.  

 
Iné zistené 
nedostatky 

a podmienky, 
uložené na ich 
odstránenie. 

Kurinec – Zelená 
voda v Rimavskej 
Sobote  

nezabezpečený dohľad 
plavčíkom podľa 
schváleného prevádzk. 
poriadku (§ 19 ods. 7 
písm. l) a § 52 ods. 1 
písm. f)) 

 
 
 

áno 

 

 
Tab. č. 2a: Prehľad umelých kúpalísk so zistenými nedostatkami 

 
Názov kúpaliska 

 
Porušenie 
povinnosti 

podľa § 
....zákona č. 

355/2007 Z. z. 

 
Návrh na začatie 

správneho konania 
o uložení pokuty za 

správny delikt 
podľa § 57 zákona 
č. 355/2007 Z. z.  

 
Iné zistené nedostatky 
a podmienky, uložené na ich 
odstránenie. 

Spa a Aquapark, 
SLK Turčianske 
Teplice  

  Pokyny na poskytovanie 1. 
pomoci vyvesiť na dostupnom 
a viditeľnom mieste (vyvesené 
len v miestnosti 1. pomoci) 

Aquapark 
Tatralandia 
v Lipt.  Mikuláši 

  Sprístupniť pokyny na 
poskytovanie 1. pomoci aj 
v hornej časti areálu kúpaliska. 

Gino Paradise 
Bešeňová 

  Vymaľovať miestnosť 1. pomoci 
v starej časti areálu. 

Termálne 
kúpalisko Sklené 
Teplice 

  Pokyny na poskytovanie 1. 
pomoci vyvesiť na dostupnom 
a viditeľnom mieste 
(k nahliadnutiu v pokladni). 
Doplniť do lekárničky 1. pomoci 
očné kvapky. 

Vodný svet 
Svidník  

nedostatočný 
počet plavčíkov 
(§ 19 ods. 9 
písm. n)) 

 
      
        áno 

 

Letné kúpalisko 
TRITON Košice 

  Doplniť do lekárničky prvej 
pomoci očné kvapky – doplnené 
v priebehu ŠZD.     

 
  
 
                   prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 
                        hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 
 
   


