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Vec:  Vyhodnotenie kúpacej sezóny (KS) 2020 v Bratislavskom kraji – s p r á v a 

 

Na základe pokynov Vášho úradu zn. ROHŽP/4658/97719 zo dňa 04.06.2020 na zabezpečenie 

monitoringu a výkonu štátneho zdravotného dozoru pre kúpaciu sezónu 2020, Vám v predmetnej veci 

predkladám súhrnnú správu o priebehu KS 2020 v Bratislavskom kraji.  

K začatiu prevádzky prírodných kúpalísk s organizovanou rekreáciou a umelých kúpalísk 

počas KS 2020 boli vydané rozhodnutia RÚVZ Bratislava hlavné mesto na základe posúdenia stavu 

pripravenosti kúpalísk a preukázania vyhovujúcej kvality vody.    

Počas celej letnej sezóny sa na týchto kúpaliskách priebežne vykonával štátny zdravotný dozor 

zameraný na prevádzkovú hygienu v zmysle schválených prevádzkových poriadkov a sledovala sa 

kvalita vody odberom a vyhodnotením vzoriek vôd na kúpanie podľa vypracovaného harmonogramu 

odberov pre ŠZD a z prírodných vôd určených na kúpanie aj podľa „Programu monitorovania“.  

Aktuálne hodnotenie situácie na prírodných a umelých kúpaliskách za jednotlivé týždne bolo 

priebežne reportované na ÚVZ SR do Informačného systému o kvalite vody na kúpanie a zároveň 

zverejňované na internetovej stránke nášho úradu.  

 

1) Prírodné kúpacie oblasti 

 

V hodnotenom období RÚVZ Bratislava hlavné mesto v súlade s platnou legislatívou vykonával: 

 

a) štátny zdravotný dozor (ŠZD) na: 

 3 prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou (Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné 

jazerá Senec – sledovanie kvality vody + kontrolná činnosť hygienickej úrovne 

poskytovaných služieb).  

 

 8 prírodných kúpaliskách s neorganizovanou rekreáciou (Vajnorské jazero, Rusovce-

Candell, Čunovo, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Malé Leváre, 

Plavecký Štvrtok). 
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ŠZD u kúpalísk s neorganizovanou rekreáciou bol vzhľadom na ich zvýšenú návštevnosť 

zameraný najmä na orientačné vyšetrenie kvality vody na začiatku, v strede a na konci sezóny. 

Výnimkou bolo vykonávanie monitoringu na kúpaliskách Vajnorské jazero a Ivanka pri Dunaji, ktoré 

sú zaradené do zoznamu vôd určených na kúpanie (ďalej len „VUK“) a sú sledované podľa Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa 

zrušuje smernica 76/160/EHS. Monitoring na uvedených jazerách bol vykonávaný v pravidelných 

dvojtýždňových intervaloch.   

Na laboratórnu analýzu vzoriek vôd z prírodných jazier bolo v rámci ŠZD a monitoringu 

odobratých Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava ako i Úradom verejného 

zdravotníctva SR Bratislava v rámci  projektu Cyanobaktérie 112 vzoriek  (74 vzoriek - mesto 

Bratislava a 38 vzoriek - okresy Malacky a Senec). 7 vzoriek preukázalo nesúlad s požiadavkami 

Vyhl. MZ SR 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 a podľa Vyhl. MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu 

určenú na kúpanie v znení Vyhl. MZ SR č. 397/2013 Z. z. 

Jednorazové prekročenie biologického ukazovateľa - cyanobaktérie sa vyskytlo v závere letnej 

sezóny v jazere Malé Leváre (Pláž aj Nová pláž dňa 02.09.2020), nápravné opatrenia  neboli preto  

uplatnené . V chemických ukazovateľoch došlo k jednorazovému prekročeniu  celkového fosforu  

v jazere Zlaté Piesky (z odberného miesta Malá lodenica) a Slnečné jazerá ( z odberného miesta Sever 

aj Juh). 

           Z hľadiska celkového hodnotenia KS 2020 na sledovaných prírodných jazerách 

s organizovanou rekreáciou možno konštatovať, že kvalita vody ako aj hygienická úroveň 

poskytovaných služieb obyvateľstvu zo strany prevádzkovateľov boli vyhovujúce, čo bolo preukázané 

i pri priebežných hygienických previerkach v celkovom počte  5.             

           Počas tohtoročnej KS 2020 neboli evidované žiadne podnety na prevádzkovanie prírodných 

jazier s organizovanou rekreáciou. 

 

b) monitoring: 

Monitoring prírodných vôd sa vykonával na 4 vybraných prírodných lokalitách 

v Bratislavskom kraji (Zlaté piesky, Vajnorské jazerá, Slnečné jazerá v Senci, Ivanka pri Dunaji), v 

rámci ktorého sa v pravidelných dvojtýždňových intervaloch odoberali vzorky vody. Sledovala 

a vyhodnocovala sa u nich kvalita vody v  5 mikrobiologických ukazovateľoch podľa prílohy č. 1 

vyhl. č. 308/2012 Z. z.  a ďalej niektoré chemické ukazovatele (celkový fosfor, celkový dusík, TOC, 

nasýtenie vody O2,  pH a farba)  podľa odborného usmernenia ÚVZ SR zn. ROHŽP/4658/97719 zo 

dňa 04.06.2020  ku  KS 2020. Okrem toho sa vykonávala vizuálna kontrola biologického znečistenia 

(vodný kvet, priehľadnosť), odpadu a ďalšieho znečistenia – výskyt vyšších rastlín (riasy,  

fytoplanktón) podľa vyhl. č. 309/2012 Z. z. v znení vyhl.  č. 397/2013 Z. z. Súbežne sa sledovali i 

ďalšie ukazovatele v rámci ŠZD  (cyanobaktérie, chlorofyl-a), a taktiež sa merala teplota vody a  

vzduchu.   Výsledky budú predmetom pre  klasifikáciu kvality vody podľa cit. vyhlášky. 

Výsledky kvality vody z hľadiska ukazovateľov sledovaných  v rámci monitoringu sú 

analyzované v bode a) „štátny zdravotný dozor“. 

 

 

 

2) Kúpaliská so sezónnou prevádzkou  

 

V hodnotenom období 2020 bolo v Bratislavskom kraji v prevádzke v rámci kúpacej sezóny 12 

letných umelých kúpalísk s bazénmi (v Bratislave – Kúpalisko Delfín, Kúpalisko Iuventa, Krasňany, 

Zbojnička Rača, Tehelné pole, Lamač, Rosnička, MŠK Iskra Petržalka, v okrese Malacky - Letné 

kúpalisko Malacky, v okrese Pezinok - Letné kúpalisko Pezinok- Sever, Letné kúpalisko Modra, 

v okrese Senec - Aquathermal Senec) 

Počas tejto sezóny nebolo v prevádzke kúpalisko Summer Club Incheba Bratislava, 

Biokúpalisko Tri vody, Biokúpalisko BOROVICA a Športové centrum „Fajn club“ keďže 

prevádzkovatelia kúpalísk o súhlas k prevádzkovaniu priestorov nepožiadali.  



Na základe objednávok od prevádzkovateľov kúpalísk, v rámci ŠZD a na základe zasielaných 

laboratórnych rozborov vzoriek vôd z bazénov od prevádzkovateľov z iných akreditovaných 

laboratórií bolo vyšetrených spolu 142 vzoriek vôd (72 vzoriek - mesto Bratislava a 70 vzoriek - 

okresy Malacky, Pezinok, Senec), z ktorých  4 vzorky t.j. (2,82 %) nevyhoveli požiadavkám Vyhl. MZ 

SR č. 308/2012 Z.z.  

          Spolu bolo vyšetrených 1586 ukazovateľov, z ktorých 4 t.j. ( 0,25 %) boli s prekročenou 

medznou hodnotou. Vo všetkých 4 prípadoch išlo o prekročenie v chemických ukazovateľoch vo 

vzorkách došlo najčastejšie k prekročeniu voľného chlóru a reakcie vody (IUVENTA, Kúpalisko 

MŠK ISKRA Petržalka, Kúpalisko Lamač, Kúpalisko Modra). 

Vo väčšine všetkých prípadoch išlo o jednorázové prekročenie kvality vody na kúpanie. 

Počas tohtoročnej KS 2020 neboli evidované žiadne podnety na prevádzkovanie umelých kúpalísk. 

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo vykonaných 21 kontrol, pri ktorých bolo zistené, že 

hygienická situácia na sledovaných umelých kúpaliskách bola vyhovujúca z hľadiska kvality vody na 

kúpanie, ako aj čistoty a poriadku v areáloch i celkovej hygienickej úrovne poskytovaných služieb.  

Prípady nevyhovujúcej kvality vody a ďalšie iné nedostatky v stabilite kvality bazénovej vody 

na kúpaliskách sa riešili operatívne opakovanými odbermi vzoriek vôd.  

Zdravotné potiaže kúpajúcich v príčinnej súvislosti s kúpaním v prírodných  vodách alebo na 

kúpaliskách s bazénovou vodou  náš  úrad nezaznamenal.  

 

 

            Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. 

z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej 

republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-

19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil 

podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počas KS 2020, aby prevádzky umelých kúpalísk a 

prírodných kúpalísk dodržiavali tieto nasledovné opatrenia: 

 pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, 

mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou 

vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom 

zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické 

príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať 

dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. 

termodezinfekciu), 

 prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality 

vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe 

aerosólov, 

 zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na 

kúpalisko, -pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky, -pri úprave 

bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a 

iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných 

hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly 

týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,  

 na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené 

vetranie, 

 na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi 

jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m, 

 na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok, -na kúpaliskách je 

potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi 

účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je 

potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, 

zábradlia), 



 pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval 

pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami 

po každej skupine kúpajúcich, 

 hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 

utierkami. 

 

 

 

Dodržiavanie uvedených opatrení bolo predmetom štátneho zdravotného dozoru, nedostatky 

v tomto smere neboli zistené. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 MUDr. Stanislav Duba 

                                                                                  poverený vykonávaním funkcie                 
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