
 
 

Kvalita vody 
na prírodných a umelých kúpaliskách 

v Bratislavskom kraji 
 

za 37. kalendárny týždeň 2022 
 
 

 
Tohtoročná kúpacia sezóna 2022 sa pomaly končí, 
ešte prebiehajú posledné odbery vzoriek podľa 
plánovaného harmonogramu. Niektoré umelé 
kúpaliská už ukončili tohtoročnú sezónu.  
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli 
zistené problémy v prevádzkovaní kúpalísk s 
povolenou rekreáciou.  
Na prevádzkovaných kúpaliskách sa pravidelne 
vykonáva štátny zdravotný dozor a pokračuje sa v 
monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných 
kúpaliskách bez prevádzkovateľa. 
 

Kvalita vody na prírodných vodných plochách počas KS 2022 -  37. týždeň 

Lokalita  
Rekreácia 
  

 
Kvalita 
vody 

 

 
Poznámka 

  názov okres typ 

Zlaté piesky 
Bratislava 

II. 
štrkopieskové organiz. vyhovuje 

Vzorky vody odobraté dňa 
06.09.2022 preukázali vyhovujúcu 

kvalitu vody na kúpanie. 
Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 

letného prírodného kúpaliska. 

Kuchajda 
Bratislava 

III. 
štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

05.09.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie, s výnimkou 

mierne prekročeného, zdravotne 
nevýznamného biologického 

ukazovateľa Chlorofyl - a. 

Vajnorské jazero 
Bratislava 

III. 
štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa  

06.09.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie. 

Čunovo 
Bratislava 

V. 
štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

05.09.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie. 

Rusovce - 
Candell 

Bratislava 
V. 

štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

05.09.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie. 

Veľký Draždiak 
Bratislava 

V. 
štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

05.09.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie. 

Malé Leváre Malacky pieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

03.08.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie, s výnimkou 



zdravotne nevýznamného 
ukazovateľa farba a celkový fosfor. 

Ďalší odber vzoriek vody bol 
12.09.2022, na výsledky sa čaká.   

Plavecký Štvrtok Malacky pieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

03.08.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie, s výnimkou 

zdravotne nevýznamného 
ukazovateľa farba. Ďalší odber 
vzoriek vody bol 12.09.2022, na 

výsledky sa čaká.   

Ivanka pri Dunaji Senec štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Odber vzoriek vody vykonaný dňa 
07.09.2022, preukázal vyhovujúcu 

kvalitu vody na kúpanie. 

Nové Košariská Senec štrkopieskové neorg. vyhovuje  

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

03.08.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie, s výnimkou 

zdravotne nevýznamného 
ukazovateľa celkový fosfor. Ďalší 

odber vzoriek vody bol 12.09.2022, 
na výsledky sa čaká.   

Hlboké jazero Senec štrkopieskové neorg. vyhovuje 

Neorganizovaná voda na kúpanie. 
Vzorky vody odobraté dňa 

24.08.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie. 

Slnečné jazerá Senec štrkopieskové organiz. vyhovuje 

Organizované prírodné kúpalisko. 
Vzorky vody odobraté dňa 

07.09.2022 preukázali vyhovujúcu 
kvalitu vody na kúpanie. 

 

 
ZÁSADY, KTORÉ BY STE MALI DODRŽIAVAŤ NA PRÍRODNÝCH VODNÝCH PLOCHÁCH: 

• Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo, do 
zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli 
uhynuté vtáky alebo zvieratá. 

• Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu. 

• Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy. 

• Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo. 
 

 

Kvalita vody na umelých kúpaliskách počas KS 2022 – 37. týždeň 

Lokalita  
Počet 

bazénov 
  

 
Vhodnosť 

vody  
na kúpanie 
  

 
Poznámka 

  názov okres typ 

EKOIUVENTA 
Bratislava 

I. 
netermálne 1  

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 
letného kúpaliska. 

Kúpalisko Delfín 
Bratislava 

II. 
netermálne 3 vyhovuje 

Vzorky vody zo dňa 05.08.2022  
preukázali vyhovujúcu kvalitu vody 

na kúpanie. 

Krasňany 
Bratislava 

III. 
netermálne 2  

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 
letného kúpaliska. 

Tehelné pole 
Bratislava 

III. 
netermálne 3 vyhovuje 

Vzorky vody zo dňa 05.08.2022  
preukázali vyhovujúcu kvalitu vody 

na kúpanie. 

Zbojnička Rača 
Bratislava 

III. 
netermálne 2  

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 
letného kúpaliska. 

Kúpalisko Lamač 
Bratislava 

IV. 
netermálne 3  

Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 
letného kúpaliska. 

Rosnička 
Bratislava 

IV. 
netermálne 4 vyhovuje 

Vzorky vody zo dňa 09.08.2022  
preukázali vyhovujúcu kvalitu vody 

na kúpanie. 

Fajn club 
Bratislava 

IV. 
netermálne 1  

Prevádzkovateľ letného kúpaliska 
doposiaľ nepožiadal o uvedenie 

priestorov do prevádzky. 



Letné kúpalisko 
Matadorka 

Bratislava 
V. 

netermálne 3 vyhovuje  
Vzorky vody zo dňa 11.08.2022  

preukázali vyhovujúcu kvalitu vody 
na kúpanie. 

Letné kúpalisko 
Malacky 

Malacky netermálne 2 vyhovuje 
Vzorky vody zo dňa 03.08.2022  

preukázali vyhovujúcu kvalitu vody 
na kúpanie. 

Biokúpalisko 
BOROVICA 

Malacky netermálne 1  
Prevádzkovateľ letného kúpaliska 
doposiaľ nepožiadal o uvedenie 

priestorov do prevádzky. 

Letné kúpalisko 
Modra 

Pezinok netermálne 1  
Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 

letného kúpaliska. 

Letné kúpalisko 
Pezinok - Sever 

Pezinok netermálne 4   
Prevádzkovateľ ukončil prevádzku 

letného kúpaliska. 

Biokúpalisko 
Tri vody 

Senec netermálne 1  
Prevádzkovateľ letného kúpaliska 
doposiaľ nepožiadal o uvedenie 

priestorov do prevádzky. 

Aquathermal 
Senec 

Senec netermálne 15 vyhovuje 
Vzorky vody zo dňa 17.08.2022  

preukázali vyhovujúcu kvalitu vody 
na kúpanie. 

 

 

ZÁSADY, KTORÉ BY STE MALI DODRŽIAVAŤ NA 
UMELÝCH KÚPALISKÁCH:  

• Pred vstupom do bazénu sa osprchujte a prejdite 
brodiskom. 

• Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal 
či zápach, resp. plávajúce predmety či znečistenia na 
hladine. 

• Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči alebo 
výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité 
zelené povlaky, resp. poškodené kachličky. 

• Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte prenosné ochorenie. 

• Rešpektujte výstražné značenia pri bazéne. 

• Po každom kúpaní sa dôkladne osprchujte a čo najskôr prezlečte do suchého oblečenia! 
 
 
Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách, ktoré sú pravidelne 
kontrolované orgánmi verejného zdravotníctva. Preto navštevujte kúpaliská s povolenou 
a kvalitnou prevádzkou a pred návštevou kúpaliska sa informujte o jeho aktuálnom stave. 
 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                     @ruvzba.sk 

http://www.facebook.com/ruvzba.sk

