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1. ÚČEL 

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s úst. § 19 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a úst. nariadenia vlády 

č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. 

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb 

zdržujúcich sa v areáli, ako aj povinnosti zriaďovateľa prírodného kúpacieho biotopu Snina Rybníky -  

Mesta Snina a prevádzkovateľa – oddelenia rekreačných a športových služieb Mestského úradu Snina, 

ktoré kúpalisko spravuje a prevádzkuje. 

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí 

zabezpečujú prevádzku prírodného kúpaliska  ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho areáli. 

2. DEFINÍCIE 

Voda na kúpanie je každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký počet ľudí na 

kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané. 

Prírodné kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s 

vybavením tvoriace neoddeliteľný celok. 

Kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa a spravidla ju 

určuje prevádzkovateľ vody na kúpanie od 1. júna do 30. septembra kalendárneho roku. 

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného 

zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. 

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI  

Obchodné meno: Mesto Snina 

Sídlo spoločnosti: Strojárska 2060/95, 069 01 SNINA 

IČO:   00323560 

4. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O    PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Obchodné meno: Mesto Snina, Mestský úrad Snina, oddelenie rekreačných a športových služieb 

Adresa  prevádzky: Vihorlatská 1426/14, 069 01 Snina 

Zodpovedný zamestnanec za prevádzku oddelenie RaŠS:  Štefan ČUS 

Kontakt: tel. č. : 057/762 28 86 

  mob. :  0917 671790 

            e-mail:  stefan.cus@snina.sk, stefan.cus@zoznam.sk 

Zodpovedný zamestnanec za  prevádzku prírodného kúpaliska: Milan BARILIK 

 Kontakt: tel. č. : 057/762 28 86 

  mob. :  0905 842 040 

Zodpovedný zamestnanec za  bezpečnosť a ochranu zdravia: Štefan  BEHUN             

Kontakt:         mob. :  0905528239 

            e-mail:  stefanbehun01@centrum.sk 

 

Počet zamestnancov oddelenia:  

 

Funkcia Počet  zamestnancov/pracovný pomer 

vedúci oddelenia 1/ pracovný pomer na dobu neurčitú 

zamestnanec zodpovedný za prevádzku 

prírodného kúpaliska (správca) 

1/pracovný pomer na dobu neurčitú 

pokladník 2/pracovný pomer na dobu neurčitú 

strojník 1/pracovný pomer na dobu neurčitú 

1/pracovný pomer na dobu určitú 

plavčík 2/dohoda 

pomocný plavčík  (tobogan) 2/pracovný pomer na dobu určitú 

starostlivosť o  BIOTOP 1/dohoda 

mailto:stefan.cus@snina.sk
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upratovačka 2/pracovný pomer na dobu určitú 

záhradník 2/ pracovný pomer na dobu určitú 

lehátkar 2/ pracovný pomer na dobu určitú 

infocentrum 2/ pracovný pomer na dobu určitú 

strážna služba 2/ pracovný pomer na dobu určitú 

SPOLU 21 z toho: pracovný pomer na dobu neurčitú:     5 

                 dohoda:                                               3 

                 pracovný pomer na dobu určitú:       13   

 

 

Popis  pracovných činnosti zamestnancov: 

Vedúci oddelenia: zabezpečuje celkový chod prírodného kúpaliska a  zodpovedá za celkový chod 

prírodného kúpaliska, dodržiavanie podmienok prevádzky kúpaliska a prevádzkového poriadku a je 

priamo podriadený prednostovi mestského úradu. 

Zamestnanec zodpovedný za prevádzku prírodného kúpaliska (správca): organizuje činnosť na 

kúpalisku, rozdeľuje úlohy pre jednotlivé pracovné pozície, riadi a usmerňuje  prevádzkovú údržbu. 

Zodpovedá za celkový chod prírodného kúpaliska, dodržiavanie podmienok prevádzky kúpaliska 

a prevádzkového poriadku na strane vlastných zamestnancov, návštevníkov a iných subjektov 

vykonávajúcich činnosti zo súhlasom prevádzkovateľa a je priamo podriadený vedúcemu oddelenia 

rekreačných a športových služieb. 

Pokladník: zabezpečuje výber poplatkov za vstup do objektu kúpaliska, má hmotnú zodpovednosť za 

vybrané finančné prostriedky a tieto odovzdáva v stanovených intervaloch do pokladne mestského 

úradu. 

Strojník: zodpovedá za bezporuchový chod strojnotechnologického zariadenia, zabezpečuje 

prevádzkovú údržbu strojného zariadenia, odstraňuje bežné  poruchy a vedie prevádzkový denník 

strojnotechnologického zariadenia. O vzniku porúch informuje správcu resp. vedúceho oddelenia.  

Starostlivosť BIOTOP: zabezpečuje  kontrolu, údržbu a čistenie biotopu a zabezpečuje bezporuchový  

chod biotopu. O prípadných nedostatkov okamžite informuje správcu, resp. vedúceho oddelenia. 

Plavčík: zabezpečuje dozor a dohľad nad správaním sa návštevníkov v kúpacej zóne ako aj mimo 

kúpacej  zóny. Spolupracuje so správcom, resp. vedúcim oddelenia a inými zložkami pri 

zabezpečovaní dodržiavania podmienok pri kúpaní a slnení tak, ako to ustanovuje prevádzkový 

poriadok. 

Upratovačka: zabezpečuje  pravidelné čistenie a upratovanie  sociálnych  a ostatných zariadení. 

Záhradník: zabezpečuje  pravidelné čistenie a údržbu zelene v areáli prírodného kúpaliska, kosenie 

trávnatých plôch a ich čistenie. 

Lehátkar: zabezpečuje výdaj lehátok návštevníkom a po ukončení kúpacieho dňa ich zber 

z vyhradených plôch, ich údržbu, čistenie a uskladnenie. 

Strážna služba: zabezpečuje stráženie objektu areálu prírodného kúpaliska. 

Pracovník infocentra: zabezpečuje  informovanie  návštevníkov o rekreačnom areáli a prírodnom 

kúpalisku. Taktiež v spolupráci s útvarom regionálneho rozvoja poskytuje informácie o regióne. 

5. ÚDAJE O UMIESTNENÍ KÚPALISKA 

  Prírodné kúpalisko sa nachádza v areáli rekreačnej oblasti Sninské rybníky na parcelách 

respektíve pod označením parcely číslo 5708/8, 5708/36, 5708/35, 5708/66. Samotný areál sa nachádza 

juhovýchodne od mesta Snina, asi 3 km od centra mesta. Z hľadiska urbanistického, ide o prírodné 

kúpalisko, ktoré vzniklo prestavbou bývalých objektov, v ktorých boli zrealizované stavebné úpravy 

ako aj vybudované nové objekty,  ktoré sa nachádzajú v spomínanom areáli kúpaliska t. j. ich poloha je 

určená danou skutočnosťou. Hlavné vstupy do objektov sú pôvodné, stavebné úpravy objektov 

zachovali pôvodný tvar a rozmer pozemku, nemajú vplyv na okolitú zástavbu. Hlavný vstup do areálu 

taktiež zostal jestvujúci z juhozápadnej strany areálu. Pozemok a zariadenia prírodného kúpaliska 

sú napojené na energie (existencia inžinierskych sietí), vybudované spevnené plochy a prístupové 

komunikácie. Pozemok prírodného kúpaliska slúži k rekreačným účelom, areál umožňuje 

bezproblémovú prístupnosť z mesta, nadväzuje a dopĺňa jestvujúce aktivity rekreačnej oblasti. 
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6. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŢIEB 

Prírodné kúpalisko slúži pre rekreačnú a pohybovú aktivitu návštevníkov. Areál prírodného 

kúpaliska  tvorí vodná plocha, hnuteľný a nehnuteľný majetok, flóra a fauna na priľahlých pozemkoch 

k vodnej ploche nasledovne: 

a) Základné kapacity 

- vodná plocha:          3 510 m
2 
 

- plocha biotopu:        3 922 m
2
 

- plocha biologickej časti:  2 233 m
2
 

- plocha filtračnej časti:     412 m
2
 

- počet kúpajúcich:  3 510 m
2
: 1 osoba/20 m

2 
= 176 osôb x kapacita 3x násobku = 528 osôb 

             z toho: 264 žien + 264 mužov 

- počet WC: 6 WC ženy + 6 umývadlá, 4 WC muži, 6 pisoáre + 4 umývadlá, 
+ 1 WC imobilné s imobilnou sprchou a imobilným umývadlom (spoločné 
na kľúč) 

- počet spŕch: 4 sprchy ženy, 2 sprchy muži 

- počet kabín: 5 prezliekacie kabíny muži, 5 prezliekacie kabíny ženy, + 2 imobilné 
prezliekacie kabíny 

- plocha plaveckej časti:  1 854 m
2
 

- plocha pre neplavcov:   1 109 m
2
 

- plocha časti pre deti:       507 m
2
 

- objem bazénu (v č. filtračných lagún):  8 856 m
3
 

- hĺbka bazénu    - plavecká časť:    max. 3,50 m 
                            - neplavecká časť:   1,10     až  1,50 m 
                             - časť pre deti:        0,00     až  0,40 m 
- lehátka pre návštevníkov    

b) Údaje o plochách zariadení sociálnych a prezliekarni: 

1/SO 05a: sociálne zariadenie 

- zastavaná pôvodná plocha objektu = zastavaná nová plocha 

- riešená úžitková plocha celkom: 53,55 m
2
 

 

2/SO 05b: sociálne zariadenie 

- zastavaná pôvodná plocha objektu = zastavaná nová plocha 

- riešená úžitková plocha celkom: 53,40 m
2
 

 

3/SO 06: Prezliekacie kabínky 

- zastavaná plocha kabín muži, ženy: 16,70 m
2
 

- úžitková plocha kabín muži, ženy: 14,50 m
2
 

- spevnená plocha kabín muži, ženy: 24,97 m
2
 

- spevnená plocha kabín imobilní: 23,60 m
2
 

 

4/SO 07: trávnatého ihriska 

- veľkosť upravovanej trávnatej plochy: 22, 0 x 13, 0 m 

 
V areáli prírodného kúpaliska sú k dispozícii stánky s občerstvením, sociálne zariadenia 

a športové plochy pre deti a dospelých. Podnikateľskú činnosť, poskytovanie služieb a užívanie 

priestorov areálu je možné len na základe povolenia vydaného Mestským úradom v Snine. K 

umiestneniu predajných stánkov a iných dočasných zariadení je potrebný súhlas Mestského úradu v 

Snine. Každý predajný stánok, alebo rekreačné zariadenie musí byť označené popisným číslom a 

názvom podnikateľského subjektu. Majitelia predajných stánkov a zariadení musia udržiavať čistotu a 

poriadok v okolí svojich prevádzok. Predajná doba v predajných stánkoch je súhlasná s otváracou 

dobou prírodného kúpaliska, takže po ukončení prevádzkového času kúpaliska je predaj v týchto 

stánkoch zakázaný. Prevádzkovatelia občerstvení nesmú svoje prevádzky rozširovať bez písomného 

súhlasu zriaďovateľa  do priestorov nie im určených, ako sú prístupové cesty a podobne. 
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Prevádzkovú hygienu prírodného kúpaliska zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom 

svojich zamestnancov a v nutnom prípade aj brigádnikmi.  

 

Prevádzková doba kúpaliska : 
Prevádzka prírodného kúpaliska  bude trvať v obvyklom kúpacom období, a to od 01.06 do 

30.09. príslušného kalendárneho roka. V prípade priaznivého počasia je možné začať s prevádzkou aj 

pred uvedeným termínom. Začiatok a otvorenie kúpacej sezóny je podmienený rozhodnutím 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Prevádzka  prírodného kúpaliska spravidla  

v danom kalendárnom roku končí:  

1. nepriaznivými  poveternostnými podmienkami na kúpanie,  

2. rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravia o predčasnom ukončení prevádzkovania 

kúpaliska, 

3. najneskôr k 30. 9 kalendárneho roka. 

 

Denná prevádzka v obvyklom kúpacom období: 

 

mesiac Pracovné dni 

od – do  

Sobota  - nedeľa 

od    -   do 

jún 09,00 hod.      -      21,00 hod 09,00 hod.   -  21,00 hod. 

júl 09,00 hod.      -      21,00 hod 09,00 hod.   -  21,00 hod 

august 09,00 hod.      -      21,00 hod 09,00 hod.   -  21,00 hod 

september 09,00 hod.      -      21,00 hod 09,00 hod.   -  21,00 hod 

 

 Mimo obvyklého kúpacieho obdobia je areál prírodného kúpaliska prístupný návštevníkom 

denne spravidla od 10.00 hod. do 18.00 hod. Tento časový údaj môže zriaďovateľ upraviť 

v závislosti od dĺžky denného svetla a záujmu návštevníkov. 

 

7. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VODE NA KÚPANIE 

Zdrojom pitnej vody pre areál je vodovod. Z verejného vodovodu je napojený objekt 

technického zázemia, objekt šatní a WC. Vonkajšie sprchy a napustenie biotopu sú napojené z 

prírodného zdroja vodného toku Bystrá. Napustenie biotopu je prevedené z prírodného zdroja a po 

naplnení bazénu bude spustená cirkulácia vody a od tohto okamžiku  biotop tvorí uzavretý okruh, v 

ktorom voda cirkuluje pomocou čerpadiel umiestnených v technologickej šachte a bude sa iba 

dopúšťať chýbajúci objem vody tak, aby hladina vody bola v požadovanej výške hladinových 

zberačov  skimmerov. Pre cirkuláciu vody bude voda z bazénu odoberaná tak pomocou bočných 

skimmerov, ako aj z filtra umiestneného v obvodových zónach. Všetka voda preteká cez lagúnu a 

gravitačne sa vracia do hlavnej nádrže. Bazén nie je každoročne vypúšťaný. Údržba biologickej lagúny 

sa prevádza podľa potreby v súvislosti s prevedenými rozbormi vody. V jesenných mesiacoch v 

prípade popadaného lístia sa sieťkou lístie vyloví. Vždy v jesenných mesiacoch sa odpojí cirkulácia 

vody, prevedie sa ostrihanie vodných rastlín. Vypustenie kúpacej časti sa prevedie podľa stavu vody a 

potreby čistenia v cykle 3-7 rokov. Vždy po skončení sezóny sa musí previesť odkalenie a podľa 

potreby sa musia odsať nečistoty z dna vodným vysávačom. Litorálne makrophyty budú, okrem stále 

zelených druhov ostrihané počas jesene, najneskôr skoro na jar. 

Zásobovanie vodou 
Areál biotopu je napojený tak na verejný vodovod, ako aj na prírodný zdroj vody. Samotné 

odberné miesta sú rozdelené podľa zdroja vody a sú nasledujúce: 
- verejný vodovod – rozvody areálové  (predajné stánky, toalety), 

- prírodný zdroj vody – dopúšťanie bazénu, 

- vodovody cirkulačné – filtre, bazén a biologická časť, vodné atrakcie, šmýkačka. 

Prevádzku kúpaliska pre letnú turistickú sezónu schvaľuje rozhodnutím Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom po vykonaní rozboru vody.  
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     Kvalita vody vyhovuje požiadavkám NV SR č. 87/2008 Z.z. Kontrola kvality vody na kúpanie sa 

sleduje podľa prílohy č. 1 NV SR č. 87/2008 Z.z. 

 

 

Číslo  

ukazovateľa  

Ukazovateľ  Symbol  Jednotka  Medzná  

hodnota  

Frekvencia vyšetrenia  

1.  Koliformné baktérie  KB  
KTJ/100 

ml  
5 000  

pred začiatkom kúpacej  

sezóny a počas kúpacej  

sezóny jedenkrát za 14 dní  

2.  Escherichia coli  EC  
KTJ/100 

ml  
500  

3.  Črevné enterokoky  EK  
KTJ/100 

ml  
200  

4.  Rod Salmonella  S  v 100 ml  neprítomné  

pred začiatkom  kúpacej 

sezóny a dvakrát počas  

kúpacej sezóny  

5.  

Cyanobaktérie  

so schopnosťou  

tvoriť vodný kvet  

CB  bunky/ml  100 000  

pred začiatkom kúpacej  

sezóny a počas kúpacej  

sezóny jedenkrát za 14 dní  

6.  Riasy  R  jedince/ml  10 000  

7.  

Chlorofyl  

a pri prevahe  

siníc v planktóne  

Chl-a  

µg/l  
50  

8.  

Chlorofyl  

a pri prevahe  

rias v planktóne  

Chl-a  

µg/l  
75  

9.  Ekotoxicita akútna  Tox-a  % účinku  30  

pri podozrení na  

prítomnosť látky a pri  

výskyte vodného kvetu  

10.  Farba  F  mg/l  20  

pred začiatkom kúpacej  

sezóny a počas kúpacej  

sezóny jedenkrát za 14 dní  

11.  Minerálne oleje  MO    

bez zisteného  

filmu na 

hladine  

a bez zápachu  

12.  Reakcia vody  pH    6,0 – 9,0  

13.  Zápach  ZP    

bez chemického  

a 

odpudzujúceho  

zápachu  

14.  
Povrchovo aktívne 

látky  
PAL-A  mg/l  

0,3  

bez peny  

15.  Fenoly  FN1  mg/l  
0,05  

bez zápachu  

16.  
Plávajúce  

znečistenia  
PZ    nezistiteľné  

17.  Priehľadnosť  PR  m  1,0  

18.  
Nasýtenie vody  

kyslíkom  
O2  %  >80  

19.  Celkový dusík  N celk.   mg/l  5    pred začiatkom kúpacej  

sezóny a dvakrát počas  

kúpacej sezóny  20.  Celkový fosfor  P celk.  mg/l  0,05  

21.  Pesticídy  PL  µg/l  0,5  pri zriaďovaní kúpaliska  

a pri podozrení na 

prítomnosť látky 

22.  Arzén  As  µg/l  50  

23.  Kadmium  Cd  µg/l  15  
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24.  Chróm
VI

  Cr  µg/l  50   

25.  Olovo  Pb  µg/l  50  

26.  Ortuť  Hg  µg/l   2,0  

27.  Celkové kyanidy  CN
-celk.

  mg/l  0,05  

 

Prevádzkovateľ vody vhodnej na kúpanie v spolupráci s príslušným orgánom verejného 

zdravotníctva
 
zverejňuje počas kúpacej sezóny informácie pre verejnosť, ktoré sú umiestnené na 

informačnej tabule. 

 

Obsahom týchto informácií je: 

 

1. aktuálna klasifikácia vody vhodnej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa, 

2. všeobecný opis vody vhodnej na kúpanie, 

3. informácie o charaktere mimoriadnej situácie s predpokladaným termínom jej trvania, 

4. pri zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa informuje o ich dôvodoch, 

5. uvedenie zdrojov podrobnejších informácií. 

     Starostlivosť o kvalitu vody a  spôsob jej úpravy je  podrobne rozpracovaný v prílohe č.2 

prevádzkového poriadku. 

8.  SPÔSOB A FREKVENCIA SLEDOVANIA KVALITY VODY 

Sledovanie kvality vody sa vykonáva v súlade s prílohou č. 1 NV SR č. 87/2008 Z.z. 

 

Odber vzoriek bude zabezpečený v pravidelných intervaloch oprávnenou osobou na základe 

objednávky a analýza odobraných vzoriek bude vykonávaná  organizáciou, ktorá  je na  danú činnosť 

oprávnená ( akreditované laboratórium). Protokoly z jednotlivých odberov budú uskladnené 

u vedúceho oddelenia rekreačných a športových služieb p. Štefana Čusa. 

 

Číslo  

ukazovateľa 
Ukazovateľ Symbol Jednotka 

Medzná  

hodnota 
Frekvencia vyšetrenia 

1. Koliformné baktérie KB KTJ/100 ml 5 000 pred začiatkom kúpacej  

sezóny a počas kúpacej  

sezóny jedenkrát za 14 dní  

2. Escherichia coli EC KTJ/100 ml 500 

3. Črevné enterokoky EK KTJ/100 ml 200 

4. Rod Salmonella S v 100 ml neprítomné 

pred začiatkom kúpacej  

sezóny a dvakrát počas  

kúpacej sezóny  

5. 

Cyanobaktérie  

so schopnosťou  

tvoriť vodný kvet 

CB bunky/ml 100 000 

pred začiatkom kúpacej  

sezóny a počas kúpacej  

sezóny jedenkrát za 14 dní  

6. Riasy R jedince/ml 10 000 

7. 

Chlorofyl  

a pri prevahe  

siníc v planktóne 

Chl-a µg/l  50 

8. 

Chlorofyl  

a pri prevahe  

rias v planktóne 

Chl-a µg/l  75 

9. Ekotoxicita akútna Tox-a % účinku 30 

pri podozrení na  

prítomnosť látky a pri  

výskyte vodného kvetu  

10. Farba F mg/l 20 
pred začiatkom kúpacej  

sezóny a počas kúpacej  

sezóny jedenkrát za 14 dní  11. Minerálne oleje MO  

bez zisteného  

filmu na hladine  

a bez zápachu 
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12. Reakcia vody pH  6,0 – 9,0 

13. Zápach ZP  

bez chemického  

a odpudzujúceho  

zápachu 

14. Povrchovo aktívne látky PAL-A mg/l 
0,3  

bez peny 

15. Fenoly FN1 mg/l 
0,05  

bez zápachu 

16. 
Plávajúce  

znečistenia 
PZ  nezistiteľné 

17. Priehľadnosť PR m 1,0 

18. 
Nasýtenie vody  

kyslíkom 
O2 % >80 

19. Celkový dusík N celk. mg/l 5 pred začiatkom kúpacej  

sezóny a dvakrát počas  

kúpacej sezóny  20. Celkový fosfor P celk. mg/l 0,05 

21. Pesticídy PL µg/l  0,5 

pri zriaďovaní kúpaliska  

a pri podozrení na 

prítomnosť  

látky  

22. Arzén As µg/l  50 

23. Kadmium Cd µg/l  15 

24. Chróm
VI

 Cr µg/l  50 

25. Olovo Pb µg/l  50 

26. Ortuť Hg µg/l  2,0 

27. Celkové kyanidy CN
-celk.

 mg/l 0,05 

9.   KAPACITA KÚPALISKA 

Kapacita je určená prevádzkovateľom s ohľadom na zabezpečenie podmienok tak, aby na jednu 

osobu pripadlo najmenej 20 m
2
 vodnej plochy na kúpanie a 10 m

2
 voľnej oddychovej plochy.  

 

Počet kúpajúcich po prepočte je nasledovný:  

-  3 510 m
2
 : 1 osoba/20 m

2
  =176 osôb x kapacita 3x násobku = 528 osôb 

                                                                                   z toho: 264 žien + 264 mužov 
 

10.   ZÁSADY PREVÁDZKY A ÚDRŢBY ZARIADENÍ KÚPALISKA 

Na prírodnom kúpalisku  je zabezpečená pre návštevníkov pitná voda ktorá je k dispozícií 

v objektoch zariadení  osobnej hygieny. Vonkajšie sprchy sú priamo napojené na prípojku z 

prírodného zdroja.  Ovládanie je súčasťou konštrukcie sprchy - tlakový spínač ovládajúci sprchu 

a výtok s kohútikom na oplachovanie nôh. Prívod vody k sprchám sa dá uzavrieť v armatúrnej šachte 

spoločne. Objekt šatní a WC je napojený samostatnou prípojkou z armatúrnej šachty, ktorá sa dá v nej 

samostatne uzavrieť.  

Objekt technického zázemia je odbočkou priamo napojený na hlavnú prípojku vody 

samostatným odbočením pred vstupom vodovodnej prípojky do areálu biotopu. Uzavrieť sa dá iba 

pri odstavení celej prípojky, a to vo vodomernej šachte. Všetky splaškové vody sú zvedené prípojkou 

do splaškovej kanalizácie. Do dažďovej kanalizácie sú prípojkou zvedené vody zo striech 

objektov technického zázemia a šatní a WC, ďalej spodné vypustenie bazénu a odvodnenie vôd z 

drenáži pod lagúnami. Dažďová kanalizácia tak ústi do vodného recipientu. 

Mimo pitnej vody je  návštevníkom poskytované občerstvenie  formou predaja v súkromných 

stánkoch na základe povolenia správcu objektu. 
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Povinnosti prevádzkovateľa prírodného kúpaliska: 

Bezpečnostné opatrenia a povinnosti súvisiace s čistením a údrţbou 

Prevádzkovateľ písomne poverí konkrétne osoby pracovnými činnosťami v areáli kúpaliska s 
vymedzením právomocí a zodpovednosti za bezpečnú prevádzku a ochranu zdravia všetkých 
návštevníkov. Poverené osoby: 
- dohliadajú na poriadok a čistotu vo všetkých priestoroch biotopu a denne prevádzajú čistenie  a 

poriadok v priestoroch kúpaliska, 
- upratujú zariadenia WC, pričom poriadok, čistenie a dezinfekcia sa prevádza každodenne, 
- pri nehode sú povinní poskytnúť návštevníkovi prvú pomoc a ošetrenie a privolať lekára. 

Prevádzkovateľ areálu, prevádzkovatelia bufetov a stánkov a nimi poverené osoby sú povinní 
dodržiavať tento prevádzkový poriadok, hygienické predpisy, taktiež aj ustanovenia platných 
smerníc, nariadenia a pokyny, s ktorými boli vedením riadne oboznámení. 

 

Čistenie a údrţba: 

V areáli prírodného kúpaliska  je počas kúpacej sezóny vykonávané pravidelné čistenie 

a údržba areálu. 

  

Čistenie odpočívacích plôch 1 x denne (od 7,00 hod do 09, 00 hod.) 

Čistenie  vnútro objektových komunikácii 1 x denné (od 7,00 hod do 09, 00 hod.) 

Čistenie  umelého koberca 1 x n za 14 dni  dezinfekčným roztokom 

Zber  odpadkov a čistenie  zberných košov  KO denne podľa potreby 

Kosenie  a) pred otvorením  (20.5.–30.5.daného roku) 

b)  1 x mesačne  (a podľa potreby) 

 

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností, priestorov a 

zariadení. Toalety a ich sedadlá, umývadlá, podlahy šatní a spŕch umýva dezinfekčným roztokom 1 x  

za deň. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne. 

K vybavenosti prírodného kúpaliska patria splachovacie toalety, pisoáre a sprchy v areáli 

v počte: 

a) 6 toaliet pre ženy, 

b) 4 toaliet pre mužov, 

c) 6 pisoárov pre mužov, 

d) 1 toaleta pre imobilných návštevníkov. 

Toalety sú: 

- v čase prevádzky so stálou obsluhou, 

- oddelené pre mužov a ženy, 

- vybavené umývadlom s výtokom zdravotne neškodnej vody. 

Hlásenie mimoriadnej a havarijnej udalosti ako aj výskyt siníc, resp. sinicového vodného kvetu 

sa ihneď nahlási na  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom na tel. čísle: 

057/7754369 

 

Na čistenie a dezinfekciu priestorov sa používajú  nasledovné prostriedky:  
 

Určený prostriedok: Účel – pouţitie 

Krezosan Čistenie a dezinfekcia 

Fixinela Čistenie a dezinfekcia 

Savo Čistenie a dezinfekcia 

JAR Čistenie a dezinfekcia 

PUR Čistenie a dezinfekcia 

Teny – prášok Čistenie a dezinfekcia 

Okena Čistenie a dezinfekcia 

Chlorňan sodný Čistenie a dezinfekcia 
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Sledovanie prevádzky - prevádzková dokumentácia 

 Prevádzková dokumentácia je súčasťou zaistenia prevádzky kúpaliska. Prevádzková 

dokumentácia je vedená obsluhou kúpaliska a je uložená v prevádzkovej miestnosti správcu. Musí byť 

vždy k dispozícii prevádzkovateľovi aj kontrolným orgánom. 

1. Prevádzkový denník 

   Každá zmena  v denníku zapisuje: 
a) výsledky kontroly kvality vody, prípadne následné opatrenia (rozbory sa ukladajú, doba 

archivácie min. 5 rokov), 
b) denné množstvo dopustenej vody, 
c) zapisuje sa pravidelná činnosť údržby alebo oprav zariadení, prípadný odvoz niektorých 

celkov, alebo ich montáž, mena opravárov, dátum a doba trvania práce. Je vhodné 
zapisovať návštevy (kontroly, opravy, servis, a pod., dátum, príchod, odchod a účel 
návštevy). 
V prevádzkovom denníku je tiež uložené povolenie prevádzky, vodohospodárske 

rozhodnutie, záznamy orgánov hygienickej služby o prevedených prehliadkach a o vyšetreniach 

vody, záväzné pokyny k odstráneniu nedostatkov, zdravotné preukazy obsluhy a záznamy o nehodách. 

 

2. Kniha denných záznamov 

Každý deň sa v denníku zapisuje: 
a) zaznamenávanie teploty vody a vzduchu, 
b) počet návštevníkov na deň, 
c) informácie o prípadných kontrolách a ich záveroch. 

      d)  evidencia mimoriadnych situácii, prípadne znečistenie 
 
3. Kniha úrazov 

Záznamy o úrazoch a nehodách sú uložené v miestnosti správcu. Uvádza sa druh úrazu a 
následný postup, prípadne transport do zdravotníckeho zariadenia, čas a deň úrazu, príčina úrazu (podľa 
predpísaného vzoru). 

 
4. Poţiarna kniha 

Do požiarnej knihy sa zapisujú zistené nedostatky z kontrol protipožiarnych opatrení a pokyny k 
ich odstráneniu. Ďalej sa zapisuje revízia hasiacich prístrojov a školení I. a II. stupni. 

 
5. Kniha prianí a sťaţností 

Do knihy prianí a sťažností sa zapisujú podnety návštevníkov prírodného kúpaliska k 

zlepšeniu kvality poskytovaných služieb. Do knihy prianí a sťažností sú oprávnení zapisovať 

všetci návštevníci prírodného kúpaliska. Kniha je uložená u správcu. 

11.  SPÔSOB ZNEŠKODŇOVANIA ODPADOVÝCH VÔD A SPÔSOB NAKLADANIA 

S ODPADMI 

Počas kúpacej sezóny sú okolo bazénu rozmiestnené odpadové nádoby, denne je 

zabezpečené ich vyprázdňovanie a uloženie odpadu do príslušných nádob, ktoré sú 

pravidelne odvážané na skládku komunálneho odpadu alebo do separačnej haly. 

 Odpadová voda zo splachovacích toaliet, umyvární a ostatných objektov, je vyvedená do 

kanalizácie a čističky odpadových vôd. Tieto vody nie sú chemicky, biologicky ani bakteriologicky  

závadné. Obsahujú iba malé fyzikálne a fyzikálno-chemické nečistoty. Likvidáciu odpadových vôd sa 

vykonáva do kanalizačného zberača mestskej kanalizácie a následne do ČOV. Na mestskú kanalizačnú 

sieť sú napojené aj ostatné splašky (WC, sprchy) a dažďová voda. 

 Tuhý  odpad  je vyvážaný  na skládku  komunálneho odpadu. V celom areáli kúpaliska sú na 

odpad rozmiestnené aj menšie kontajnery, prípadne jednorazové vrecia, likvidácia ktorých je 

zabezpečovaná jedenkrát za deň po ukončení prevádzky, v rámci čistenia a údržby plôch 

a priestranstiev. Komunálny odpad je zhromažďovaný vo veľkoobjemových a litrových kontajneroch  

mimo areálu kúpaliska.  
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12.  ZÁSADY  SPRÁVANIA  SA   NÁVŠTEVNÍKOV   KÚPALISKA 

Návštevníci areálu sú povinní: 

- zdržať sa akéhokoľvek konania a činnosti, ktorá obmedzuje a ruší ostatných návštevníkov, 

- udržiavať poriadok, čistotu a hygienu, 

- pred vstupom do bazénov používať sprchy,  

- rešpektovať pokyny správcu, pracovníkov oddelenia rekreačných a športových služieb, plavčíkov a 

príslušníkov polície, 

- zaplatiť vstupné a poplatky za poskytnuté služby prevádzkovateľovi areálu, 

- vstupenka platí v deň jej vydania.  

- za stratené a znehodnotené náramky sa náhrada neposkytuje.                                                                  

- vyzliekať a obliekať sa len v určených kabínkach, 

- mať slušný, čistý a primeraný kúpací odev a svojím chovaním rešpektovať zásady mravnosti 

a slušnosti, 

- pohybovať sa po hladkých a mokrých podlahách opatrne. 

 

Vstup deťom do vody je povolený iba v sprievode osôb starších ako 18 rokov! 

Vstup chorým osobám a osobám trpiacim vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými chorobami je 

zakázaný! 

Všetky podnety môžu návštevníci zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá je uložená u správcu.  

 

Návštevníkom je v celom areáli zakázané: 

- ohrozovať bezpečnosť svoju a ostatných návštevníkov, 

- vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu a omamných látok, 

- fajčiť mimo vyhradeného priestoru, 

- kúpať sa mimo vyhradený priestor, 

- vodiť, vpúšťať a vnášať psov a iné zvieratá do areálu, 

- znečisťovať areál a vodnú plochu, 

- vchádzať a parkovať motorovými vozidlami mimo vyhradené parkovacie plochy, 

- stanovať a zakladať oheň, 

- poškodzovať terénne úpravy, zeleň, flóru a faunu, informačné, oznamovacie a zákazové tabule, 

lavičky, odpadové nádoby a ich držiaky, detské preliezky, ihriská, hygienické zariadenia, ploty a 

brány, sprchy a osvetlenie a pod., 

- odkladať predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví mimo miest na to určených, 

- odkladať odpad mimo smetné nádoby, 

- vzbudzovať verejné pohoršenie (napr. nudizmom, opilosťou, výtržníctvom a pod.), 

- skákať do bazénu mimo priestorov k tomu určených, behať po chodníkoch, skákať z nich a z iných 

rizikových miest, 

- kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla (deťom každého veku je 

vstup do bazénu z hygienických dôvodov povolený len v detských plavkách s priliehavou 

gumičkou okolo nôh), 

- pľuvať na podlahy a do vody, močiť do bazénu a inak znečisťovať areál a vodnú plochu, 

- poškodzovať zariadenie bazénu. V prípade poškodenia majetku prevádzkovateľa je návštevník 

povinný nahradiť škody, ktoré spôsobí na zariadení areálu alebo majetku iných návštevníkov. 
 
Na kúpalisku je ďalej zakázané: 
 

- neprístojne chovanie sa, ktoré ohrozuje bezpečnosť a poriadok, hlukom rušiť ostatných, 

- volať o pomoc bez vážnej príčiny a zneužívať  zariadenie kúpaliska, 

- vzájomne sa potápať, zrážať a vhadzovať iné osoby do vody, behať po obrube bazénu, mole, skákať 

do vody, pretekársky plávať, 

- znečisťovať vodu a iné priestory napr. odhadzovaním papiera a odpadkov, praním bielizne a šatstva, 

používaním zapáchajúcich mastí a iné, 
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- fajčiť v šatniach a kabínkach, vchádzať do oddelení alebo priestorov určených pre osoby druhého 

pohlavia, brať do priestorov bazénu sklenené alebo iné predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

návštevníkov, 

- konzumácia jedál na umelom trávniku 

- prinášať horľaviny a používať variče,  

- hrať futbal, hádzanú a iné hry mimo miest na to určených. 
 

 Návštevník je povinný riadiť sa pokynmi zamestnancov, resp. správcu prírodného kúpaliska. 
Vstup a výstup z bazénu je možný len na vyhradenom mieste, po prejdení sprchou a brodiskom. V 
ohraničenom priestore bazénu je zakázané fajčiť a používať potraviny. V prípade nerešpektovania tohto 
prevádzkového poriadku bude návštevník vykázaný z areálu kúpaliska bez možnosti vrátenia 
vstupného. 
 
Vylúčenie z areálu biotopu 

Do areálu prírodného kúpaliska nie je dovolený prístup osobám postihnutým horúčkou, 

zápalom očných spojiviek, nákazlivými chorobami, kožnými parazitmi alebo vyrážkami, ďalej 

bacilonosičom črevných chorôb, osobám nachádzajúcim sa v karanténe pre výskyt infekcie v 

kolektíve, členom rodín alebo príslušníkom domácnosti, v ktorých sa vyskytuje (vyskytla) nákazlivá 

choroba a kde chorý nie je od ostatných izolovaný, ďalej osobám zahmyzeným, opitým a pod 

vplyvom omamných látok.  

Z prírodného kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník, ktorý aj 

napriek napomenutiu správcu, resp. zodpovedného pracovníka nedodrží ustanovenia tohto 

prevádzkového poriadku alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov. Pokiaľ neopusti 

návštevník v takýchto prípadoch areál kúpaliska na vyzvanie správcu alebo iného zodpovedného 

pracovníka, je tento pracovník povinný rušiteľa poriadku vyviesť, popr. požiadať o zákrok Mestskú 

políciu alebo políciu SR. 

Ostatné pokyny pre návštevníkov 

Návštevníci, ktorí nevedia plávať alebo plavú nedokonale, sa môžu kúpať len v zónach 

vyhradených pre neplavcov. V záujme vlastnej bezpečnosti musí každý návštevník rešpektovať 

pokyny správcu kúpaliska, resp. zodpovedného pracovníka.  Pre deti do 5 rokov je určená detská 

časť kúpaliska, ktoré je situované v západnej časti bazénu. Starším deťom a dospelým osobám, ak nie 

sú dozorom detí, je vstup do detskej časti zakázaný. Návštevníci sú povinní dodržiavať osobnú 

čistotu a čistotu všetkých miest a zariadenia kúpaliska. Návštevníci sa musia vo vlastnom záujme 

pohybovať v priestoroch kúpaliska tak, aby sa vyvarovali prípadnému úrazu. Prevádzkovateľ nenesie 

zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil návštevník sám vlastnou neopatrnosťou 

alebo nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku. Návštevníci sú povinní zaobchádzať šetrne so 

zariadením kúpaliska. Ďalej je zakázané vstupovať do priestorov čistiacich lagún. Návštevníci sú 

povinní uhradiť prípadné škody alebo straty na zariadení kúpaliska vzniknuté ich zavineným. Sú 

povinní dbať na vlastnú bezpečnosť a na bezpečnosť ostatných kúpajúcich. Návštevníci musia 

dodržiavať stanovenú prevádzkovú dobu. Zotrvávať na kúpalisku a používať jeho zariadenie mimo 

prevádzky nie je dovolené. Pripomienky či sťažnosti týkajúce sa prevádzky alebo dozoru kúpaliska 

môžu návštevníci zapísať do knihy prianí a sťažností, ktorá je uložená v kancelárii správcu. So svojimi 

sťažnosťami, alebo podnetmi sa môžu tiež obracať priamo na vlastníka, t.j. Mesto Snina. Odpočinkové 

plochy pre návštevníkov sú na trávnatom povrchu v okolí bazénu mimo priestoru biologickej časti a na 

ploche pokrytej umelým trávnikom. Celý areál je oplotený. Vstup do areálu je vstupnou bránkou, kde je 

aj pokladňa. 

Poškodzovanie a rozkrádanie majetku biotopu je trestné podľa príslušných právnych 

predpisov. Porušovanie ustanovenia tohto prevádzkového poriadku ako aj porušenie všeobecne 

platných predpisov, napr. požiarnych, hygienických, o občianskom súžití, a pod., môže byť 

stíhané podľa charakteru zavinenia  ako priestupok, alebo trestný čin. 
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13. SPÔSOB ZABEZPEČOVANIA A POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI A VYBAVENIE 

SKRINKY NA PRVÚ POMOC 

Na kúpalisku je prevádzkovateľom zriadená miestnosť vyhradená na poskytovanie prvej 

pomoci vybavená skrinkou na prvú pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a 

predlekárskej pomoci. Táto miestnosť je umiestnená pri vstupe do areálu vo vnútri areálu. 

Prvú pomoc poskytujú kvalifikovaní plavčíci, ktorí sú zabezpečovaní  na základe uzatvorenej 

zmluvy. Prevádzkovateľ zabezpečuje počas letnej turistickej sezóny stálu službu prvej pomoci. Čas 

výkonu služby prvej pomoci je stanovený na čas od 09,00 hod. do 21,00 hod. Služba pre poskytnutie 

prvej pomoci má určené a vyznačené miesto, ktoré bude zabezpečené základným resuscitačným 

vybavením a lekárničkou. 

Pri vážnych úrazoch sa zabezpečuje pomoc prostredníctvom záchrannej služby. 

Vybavenie lekárničky prvej pomoci je uvedené v prílohe č. 1 k prevádzkovému poriadku. 

 

14.  SPÔSOB ZABEZPEČENIA DOZORU 

Dozor nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska a 

poskytovaním prvej pomoci je zabezpečený kvalifikovanými plavčíkmi vybavenými záchrannými 

prostriedkami. 

Kúpanie v bazénoch je na vlastnú zodpovednosť.  

15.   ROZSAH VYKONÁVANIA VODNÝCH ŠPORTOV 

Na prírodnom kúpalisku je vyhradená vodná plocha iba na kúpanie, plocha nie je vybavená na 

vodné športy.   

16.   SÚVISIACE PREDPISY 

 Zák. NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská 

17.   PRÍLOHY 

Príloha  č. 1 : Vybavenie lekárničky prvej pomoci 

             č.2 :   Starostlivosť o kvalitu vody a  spôsob jej úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Štefan Čus- vedúci oddelenia rekreačných a športových služieb 

                  Štefan Behun – autorizovaný bezpečnostný technik 
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Príloha č. 1 

 

Vybavenie lekárničky prvej pomoci 

 

Liečivá 

ACYLPYRIN tabl. 10 

CARBOSORB tabl. náplň 

GASTROGEL tabl. náplň alebo iné voľne dostupné antacidum 

OPHTAL 

ATARALGIN tabl. 10 alebo iné voľne dostupné analgetikum 

SEPTONEX alebo iný vhodný dezinfekčný prípravok 

TRAUMACEL zásyp 

Obväzový materiál 

Gáza hydrofilná skladaná sterilná        7,5 cm x 7,5 cm 

Spofaplast 2,5 cm x 2 m,  a 5 cm x 5 m 

Spofaplast rýchlo obväz 6 cm x 1 m 

Obvínadlo pružné 6 cm x 5 m 

Obvínadlo hydrofilná sterilné  6 cm x 5 m,  8 cm x 5 m, 10 cm x 5 m 

Obvínadlo škrtiace prýžové dĺžka 70 cm 

Tlakový obväz 

Gázové štvorce 

Šatka trojcípa 

Vata obväzová lis. steril. 25 g 

Vata obväzová skladaná 50 g 

Zdravotnícke pomôcky 

Lopatky na jazyk drevené 

Pinzeta anatomická 

Rúško resuscitačné 

Špendlíky zavieracie 

Teplomer lekársky v puzdre 

 


