
 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK LETNÉHO KÚPALISKA 
 
 

 Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 
 
Prevádzkovateľ: OBEC KOŠECA, HLAVNÁ 36/100, 018 64  KOŠECA   IČO:00317390 
 

 Druh a spôsob poskytovania služieb: 
 
Prevádzkovateľ zabezpečuje okrem iného, prevádzku Letného kúpaliska, ktoré je vo 
vlastníctve spoločností Slovzink a.s. v reštrukturalizácii a Slovlak Košeca a.s., Košeca 
 
plavecký bazén – rozmery: dĺžka 20 metrov, šírka 10 metrov 
 
Letné kúpalisko je vybavené oddelenými šatňami, sociálnymi zariadeniami, sprchou, 
miestnosťou na poskytovanie prvej pomoci, ktorá je vybavená skrinkou na prvú pomoc a 
prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci. 
 

 Základné údaje o vode na kúpanie: 
 
Na viditeľnom mieste pri bazéne je umiestnená informačná tabuľa, ktorá oznamuje 
návštevníkom reálnu teplotu vody a vzduchu. 
 

 Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody: 
 
Jednotlivé ukazovatele kvality vody na kúpanie sa sledujú na základe vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z.z. 
 

 Okamžitá a denná kapacita kúpaliska: 
 
Kapacita kúpaliska sa denne zaznamenáva do pracovných tabuliek, ktoré sú uložené v 
pokladni letného kúpaliska. 
 

 Spôsob a frekvencia výmeny vody v bazéne a čistenie bazéna: 
 
V bazéne sa pravidelne čistia steny a dno. Voda nepretržite cirkuluje a podľa potreby je 
dopĺňaná čistou vodou. 
 

 Spôsob zdravotného zabezpečenia vody v bazéne: 
 
Na zdravotné zabezpečenie vody v bazéne sa používa niekoľko druhov chemikálií 
a žieravín. Chlór na ničenie baktérií sa dávkuje denne. Síran medňatý  /modrá skalica/ sa 
používa proti tvorbe rias. Síran hlinitý, ktorý viaže nečistoty bazénovej vody sa dávkuje 
jedenkrát týždenne, prípadne podľa potreby. 
 

 Zásady prevádzky a údržby zariadení: 
 
Kúpalisko má splachovacie záchody a sprchu. Záchody sú oddelené pre mužov a ženy. Po 
použití záchoda musí návštevník prejsť cez sprchu. Záchody a ich sedadlá, umývadlá a 



 

 

podlahy šatní a sprchy sa jedenkrát denne umývajú dezinfekčným roztokom, vždy po 
skončení prevádzky. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností sa 
vykonáva denne. Na čistenie a dezinfekciu sa používajú bežné čistiace prostriedky /Banox, 
Savo, Lumila, Somo WC, Toro,.../ 
 

 Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a tuhého odpadu: 
 
Všetky odpadové vody zo zariadení a bazéna sú odvádzané do odpadových nádrží 
prenajímateľa. Tuhý odpad je umiestňovaný do nádob na to určených a priebežne je 
vyvážaný. 
 

 Zásady správania návštevníkov: 
 
Letné kúpalisko – príloha č. 1 
 

 Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci a vybavenie lekárničky a 
spôsob zabezpečenia dozoru: 

 
Na zabezpečenie dozoru nad bezpečnou prevádzkou letného kúpaliska a na poskytovanie 
prvej pomoci je zabezpečený dozor kvalifikovanými plavčíkmi vybavenými záchrannými 
prostriedkami. Na kúpalisku je vyhradená miestnosť na poskytovanie prvej pomoci, ktorá 
je vybavená základnými záchrannými prostriedkami a lekárničkou. V zmysle Vyhlášky č. 
47/2013 je na letnom kúpalisku vždy minimálne 1 plavčík, ktorý má k dispozícii spomínanú 
miestnosť prvej pomoci. 
Prvú pomoc je povinný podávať každý človek spôsobilý na daný úkon, ale najmä človek, 
ktorý absolvoval záchranársky kurz a je teda poučený o veciach priamo súvisiacich 
s podávaním prvej pomoci postihnutému. 
 
 
V Košeci: 21.6.2013 

 
 

          Radomír Brtáň 
                   starosta obce 



 

 

Vývesný prevádzkový poriadok 
 

1. Zaplatením vstupného sa podrobuje každý návštevník všetkým ustanoveniam 
prevádzkového poriadku; 

2. Cenník vstupného je zverejnený na pokladni kúpaliska. V prípade požiadavky pre 
vydanie zľavneného vstupného je povinný dotyčný zákazník predložiť potrebný doklad, 
ktorý poskytne dostatočnú informáciu o oprávnenosti požiadavky na zľavnené vstupné; 

3. Vstup na kúpalisko je povolený len po zaplatení vstupného v pokladni. Vstupné platí len 
na jeden deň. Deťom mladším ako 10 rokov je prístup na kúpalisko povolený len 
v sprievode osôb starších ako 18 rokov; 

4. Každý návštevník je povinný uposlúchnuť pokyny zamestnancov kúpaliska, ktorí sú 
zodpovední za dodržiavanie tohto poriadku, ako i dbať o čistotu vo všetkých 
priestoroch kúpaliska; 

5. Návštevník, ktorý poruší ustanovenia tohto poriadku, alebo neuposlúchne pokyny 
zamestnancov kúpaliska, bude z kúpaliska vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného; 

6. Vyzliekať alebo obliekať sa je dovolené v kabínach. Prevádzkovateľ za voľne uložené 
šaty za žiadnych okolností neručí. Spoločné výpravy sa môžu vyzliekať na vyhradených 
voľných priestranstvách, sami si však zaistia dozor nad šatstvom; 

7. Z kúpaliska sú vylúčené osoby, ktoré majú horúčku, kašeľ, chrípku, zápal očných 
spojiviek, nákazlivé choroby, choroby budiace odpor – rany, vyrážky, osoby 
s akýmkoľvek obväzom na tele, osoby nečisté, alebo v podnapitom stave; 

8. Do zariadenia majú prístup choré osoby, nemoc ktorých by pri kúpaní sa mohla priamo 
ohroziť ich zdravie /epilepsia, srdcové problémy,.../ len na vlastné nebezpečenstvo; 

9. Návštevníci sú povinní svojím oblečením – plavkami dbať na zásady mravnosti 
a slušnosti a ich čistotu. Vstup do bazénu je povolený len na boso po dôkladnom 
osprchovaní a prechode cez brodítko. 

10. V prípade vstupu skupín o počte viac ako  5 osôb je potrebné určiť vedúceho skupiny 
ktorý je povinný v pokladni predložiť doklad totožnosti z ktorého sa opíše meno, 
priezvisko, dátum narodenia a číslo dokladu a nahlási na seba telefonický kontakt. 
Vedúci skupiny je povinný predložiť menný zoznam členom skupiny s dátumami ich 
narodenia, nahlásiť o akú skupinu ide (kamaráti, tábor, výlet a pod.), z akého mesta 
skupina prišla. Tento zoznam musí osobne podpísať a svojim podpisom dáva zároveň 
súhlas s použitím svojich osobných údajov pre účely kúpaliska. Po skončení návštevy 
mu bude zoznam na požiadanie vydaný. V prípade, že si ho vedúci skupiny 
nevyzdvihne, bude takýto zoznam skartovaný. Vedúci skupiny musí ostatných členov 
skupiny poučiť o najdôležitejších zásadách správania sa z pohľadu bezpečnosti 
a hygieny. V prípade spôsobenia škody, ohrozenia iných účastníkov nevhodným 
správaním skupiny, prípadne iné prehrešky voči tomuto poriadku a normám slušného 
správania sa v areáli kúpaliska, zodpovedá za všetkých členov skupiny vedúci skupiny 
a s ním taktiež budú tieto priestupky riešené. Zodpovedá tiež za prípadné spôsobené 
škody členmi skupiny. 

11. NA KÚPALISKU SA ZAKAZUJE: 
- dopúšťať sa akýchkoľvek neprístojností, hlukom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom 

obťažovať ostatných návštevníkov; 
- je prísne zakázané volať o pomoc bez vážneho dôvodu; 
- močiť do vody, pľuvať a smrkať do vody, vyplachovať si ústa a uši vo vode; 
- čistiť alebo prať prádlo, príp. umývať sa mydlom v bazéne; 
- akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory kúpaliska, bazénu a okolia, prípadne 

používať silne páchnuce mazadlá; 
- nosiť sklenené predmety k bazénu; 
- trhať akékoľvek rastliny a poškodzovať zariadenia kúpaliska; 



 

 

- vstupovať do oddelení alebo priestorov určených druhému pohlaviu; 
- odhadzovať ihly, ihlice, vlásenky, žiletky a iné ostré predmety; 
- jesť pokrmy v bazéne a pochôdzkovej časti okolo bazénu (soláriu), hádzať odpadky 

jedál do vody, alebo akýmkoľvek iným spôsobom znečisťovať vodu v bazéne; 
- brať na kúpalisko psov a iné zvieratá; 
- hrať sa v bazéne s loptou, pukom, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli 

ohrozovať bezpečnosť ostatných kúpajúcich sa; 
- pobiehať okolo bazénu, skákať do bazénu zo všetkých strán, striekať, vzájomne sa 

ponárať, hrať sa na naháňačku a podobne; 
- jesť a fajčiť v bazéne a na soláriu okolo bazéna; 
- v bazéne používať nafukovacie matrace, automobilové kolesá a iné väčšie, alebo 

inak nevhodné nafukovacie pomôcky; 
- vstupovať do bazénu so šatstvom, topánkami. 

12.  Správa kúpaliska neručí za straty cenných predmetov, peňazí, dôležitých dokladov na 
kúpalisko prinesených; 

13.  Predmety nájdené na kúpalisku odovzdajte v pokladni a nechajte ich zapísať do knihy 
nálezov. 

14. Stratu osobných vecí sú povinní návštevníci hlásiť správe kúpaliska a polícii okamžite 
po zistení tejto skutočnosti. Na dodatočné hlásenia tohto druhu správa kúpaliska 
nebude brať zreteľ; 

15.  Návštevník je povinný nahradiť škody alebo straty, ktoré boli spôsobené jeho vinou; 
16. Dozerajúci zamestnanci kúpaliska sú povinní poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, 

prípadne pri ťažších úrazoch zabezpečiť prevoz do nemocnice. V prípade poskytnutia 
ošetrenia je ošetrený návštevných povinný pre účely evidencie úrazov a ošetrení 
nahlásiť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska 
a telefonický kontakt. Osobné údaje sa zaznamenajú do knihy prvej pomoci s popisom 
ošetrenia. Kniha sa nachádza v miestnosti prvej pomoci; 

17. Pol hodinu pred koncom otváracích hodín už nie je možné zaplatiť vstupné. Po 
uvedenej dobe je vstup do areálu kúpaliska zakázaný; 

18.  Kúpajúci sú povinní opustiť bazén 10 minút pred koncom otváracích hodín kúpaliska; 
19. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny otváracích hodín v prípade nepriaznivého 

počasia. Pri nutnosti zatvorenia kúpaliska kvôli technickej poruche, alebo kvôli 
nepriaznivému počasiu sa zaplatené vstupné nevracia. 

 
V Košeci: 21.6.2013 
 
 
 
 
         Radomír Brtáň 
                   starosta obce 


