
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
 

Plážového kúpaliska v Žiari nad Hronom 
 

1. Prevádzkovateľ zariadenia 
 
Názov:    Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o. 
sídlo spoločnosti:   ul. A. Dubčeka 45, 965 58, Žiar nad Hronom 
IČO     31 609 651 
IČ DPH    SK 2020479714 
Riaditeľ spoločnosti:            Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
Tel. spojenie – kúpalisko   045/ 672 36 18 
e-mail                                     igor.korbela@tszh.eu 
zodpovedný vedúci:   MVDr. Igor Korbela 
                                              0905 182 132 

 
 

2. Druh a spôsob poskytovania služieb 
 
Bazény: Detský: vodná plocha 25,95m²; kapacita vodnej plochy 8 ľudí 
  Veľký plavecký: vodná plocha 1100m²; kapacita vodnej plochy 220 ľudí 
  Veľký neplavecký: vodná plocha 2628m²; kapacita vodnej plochy 876 ľudí 
 

3. Základné údaje o bazénoch a vode na kúpanie 
 
Voda do bazénov je napúšťaná z verejného vodovodu pitnej vody a z vlastného 
zdroja vody na kúpanie. 
Plavecká časť veľkého bazéna má rozmery 50x22m, hĺbka: od 150cm do 240cm. 
Celkový objem veľkého bazéna je 3600m³. Vo veľkom bazéne v neplaveckej časti sa 
nachádza šúchala a tobogán. 
Malý detský bazén má kruhový tvar s polomerom 293cm, priemerná hĺbka je 0,2m a 
jeho celkový objem je 5,39m³. V detskom bazéne sa nachádza fotánka a chrlič vody. 
Vodná plocha bazénov spolu je 3728 m². 
Kapacita vodnej plochy bazénov spolu je 1096 ľudí. 
Oddychová plocha areálu kúpaliska je 30 930 m². 
Hĺbka bazénov v jednotlivých častiach je zreteľne vyznačená podľa účelu jeho 
využívania. 
 

4. Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody 
 
Počas prevádzky bazéna je zabezpečená neustála recirkulácia vody, jej doplňovanie 
čistou riediacou vodou a dezinfekcia plynným chlórom. 
Kvalitu vody sledujeme formou objednávky v Skúšobni VETLAB, spol. s r.o., 
laboratórium akreditované SNAS pre skúšanie, J. Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 
01 Púchov. Interval kontroly kvality vody je 1x za mesiac. Jedenkrát počas kúpacej 
sezóny sa v detskom a vo veľkom bazéne v neplaveckej časti vykoná kontrola kvality 
vody na ukazovateľ Legionella species. 
 
 



Pracovníci kúpaliska kontrolujú 3x denne: 

 voľný chlór Cl2 v mg/l, medzná hodnota najviac 0,6 mg/l a v detskom bazéne 
0,3 mg/l 

 reakcia vody pH , medzná hodnota 6,5-7,8, v odôvodnených prípadoch až do 
9,5 

 teplotu vody  

 priehľadnosť vody, medzná hodnota – dno 

 zápach vody, medzná hodnota – bez chemického a odpudzujúceho zápachu 

 teplota vzduchu  
 
Aktuálna informácia o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu sa 
uvádza každý deň na viditeľnom mieste. Na dostupnom a viditeľnom mieste pri 
vstupe do areálu kúpaliska je sprístupnená verejnosti aktuálna informácia o kvalite 
vody z bazénov. 
 

5. Denná kapacita zariadenia  
 
Denná kapacita zariadenia je 2000 ľudí. 
 

6. Spôsob a frekvencia výmeny vody v bazénoch 
 
Vo veľkom bazéne je voda recirkulovaná a dopĺňaná pravidelne podľa počtu 
návštevníkov, výmena vody sa uskutočňuje aj na základe výsledkov kvality vody. 
Voda v detskom bazéne je recirkulovaná a dopĺňaná pravidelne podľa počtu 
návštevníkov, výmena vody sa uskutočňuje 1 x do mesiaca. 
Voda v brodiskách pri vstupe do bazénov sa v čase prevádzky vymieňa najmenej 
každú hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení; čistenie a dezinfekcia brodísk 
sa vykonáva denne. 
 

7. Spôsob zdravotného zabezpečenia vody v bazénoch 
 
V plaveckom a detskom bazéne je to mechanicky a chemicky, t.j. recirkuláciou, 
dezinfekciou, filtráciou a vysávaním. Dezinfekcia v plaveckom bazéne sa vykonáva 
plynným chlórom. 
Detský bazén sa dezinfikuje dávkovaním chlorňanu sodného. Mechanické čistenie sa 
vykonáva 1 x do mesiaca po vypustení bazéna. Hrubé nečistoty sa odstraňujú 
priebežne podľa potreby sitom. 
Brodiská sa po každodennom vypustení mechanicky čistia, dezinfikujú a oplachujú. 
 

8. Zásady prevádzky a údržby zariadení kúpaliska 
 
Zásady prevádzky a údržby zariadení kúpaliska zabezpečujú preškolení pracovníci, 
ktorí obdržia prevádzkové pokyny a pracovné náplne: 
 
- vedúci plážového kúpaliska a jeho zástupca, 
- správca kúpaliska, 
- strojníci, 
- plavčíci, 
- pokladníčky, 



- upratovačky, 
- pomocný personál. 
 
Upratovanie zariadení (WC, sprchy, šatne) sa vykonáva denne ráno pred otvorením 
prevádzky a večer po uzatvorení prevádzky s použitím čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov, v prípade potreby aj počas prevádzky kúpaliska. 
 

9. Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a tuhého odpadu 
 
Odpadové vody (splaškové aj bazénové) z kúpaliska sú vypúšťané do verejnej 
kanalizácie. Tuhý komunálny odpad je uskladňovaný v 1100 l nádobách v počte 4 ks 
a likvidovaný na základe zmluvy s oprávnenou osobou –Technické služby - Žiar nad 
Hronom a. s. Odvoz odpadu sa zabezpečuje podľa potreby. 
 

10. Zásady správania sa návštevníkov kúpaliska. 
 

1) Vstup na kúpalisko je možný len po zakúpení vstupenky na elektronickej 
registračnej pokladnici. 

2) Predaj lístkov začína otvorením kúpaliska a končí sa 1 hodinu pred 
zatvorením. Vstupenka platí v ten deň, kedy bola zakúpená. 

3) Deťom mladším ako 10 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej 
ako 18 rokov. 

4) Do plaveckej zóny majú vstup povolený len osoby staršie ako 15 rokov, 
ostatní len v sprievode dospelých. 

5) Pri plnom obsadení kúpaliska 2000 osôb je možné uzavrieť kúpalisko 
a ukončiť predaj vstupeniek. 

6) Návštevníci sa môžu kúpať len v plavkách, aj deti do 3 rokov. 
7) V oblečení a v topánkach je zakázané prechádzať cez brodiská ku bazénom. 
8) Pred vstupom do bazéna je každý povinný sa osprchovať. 
9) Na kúpalisko je vstup povolený len zdravým osobám. 
10) Z kúpaliska bude vypovedaný každý, kto napriek napomenutiu zodpovedného 

pracovníka bude mať neslušné a rušivé správanie. 
11) Predmety, ktoré sa nájdu v priestoroch kúpaliska treba odovzdať správcovi, 

ktorý ich zapíše v knihe nálezov. 
12) Návštevníci, ktorí nie sú plavci sa môžu kúpať len vo vode vyhradenej pre 

neplavcov. 
13) Z dôvodu vzniku nebezpečia úrazov je zakázané: 

 Spúšťať sa zo šúchaly a toboganu dolu hlavou, 

 Skákať do vody, 

 Potápať sa a používať pomôcky pre potápačov. 
14) Návštevník musí mať slušné a čisté plavky a svojím chovaním nesmie 

porušovať zásady mravnosti a slušnosti. 
15) Návštevníci sú povinní dodržiavať zásady osobnej hygieny. 
16) Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o. nie sú zodpovedné ako 

prevádzkovateľ za škody, poranenia, úrazy spôsobené neopatrnosťou 
návštevníka. 

17)  Návštevníci sú povinní chrániť kúpalisko, zbytočne neplytvať vodou a po 
osprchovaní ihneď uzatvoriť ventily spŕch. Sú povinní uhradiť škody, alebo 
straty, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení kúpaliska. 



18) Priania, alebo sťažnosti týkajúce sa prevádzky alebo zamestnancov kúpaliska 
treba zapísať do knihy prianí a sťažností. 

19) Na plážovom kúpalisku je zakázané: 

 chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť ostatných, 

 volať o pomoc bez dôvodu, 

 vzájomne sa potápať, zrážať a pod., 

 znečisťovať vodu a ostatné priestory, 

 fajčiť v kabínkach na prezliekanie, 

 odhadzovať sklenené a iné predmety v areáli, 

 vodiť na kúpalisko psov alebo iné zvieratá, 

 hrať loptové hry mimo vyhradených miest. 
 

11. Spôsob zabezpečenia a poskytovania prvej pomoci a vybavenie 
skrinky na prvú pomoc. 

 
 Na plážovom kúpalisku je vyhradená a zriadená miestnosť na poskytovanie 
prvej pomoci, vybavená skrinka na prvú pomoc s prostriedkami k predlekárskej 
pomoci.  
Skrinka prvej pomoci je vybavená podľa normy. V miestnosti prvej pomoci je 
k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody. 
 

12. Spôsob zabezpečenia dozoru. 
 
 Počas celej pracovnej zmeny zabezpečujú dozor a dbajú o bezpečnú 
prevádzku a hygienu kvalifikovaní štyria plavčíci, ktorí sú zreteľne označení, 
vybavení záchrannými pomôckami v počte traja na veľkom bazéne: z toho dvaja v 
plaveckej časti a jeden pre tobogan; jeden plavčík bude zabezpečovať dozor pri 
detskom bazéne a v neplaveckej časti veľkého bazéna.  
 
Menovite:   Bazalík  Roman 
                     Višňanský  Samuel 
   Mgr. Vája Martin 
   Horvátová  Monika 
            Janek Michal 
   Medveď  Jakub 

 Milčík  Pavel 
            Vaš  Lukáš 
   Beňo  Matej         
   Debnárová  Simona 
                     Mackovič  Michal 
                     Tóth  Marek 
                     Oravec  Tomáš 
 

13. Povinnosti prevádzkovateľa: 
 
a) Na kúpalisku sú fontánky na pitnú vodu s voľným výtokovým lúčom. 
b) Je vyhradený priestor na odpočinok, hru, šport pre deti a dospelých. 
c) Prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečil vo vstupnej časti kúpaliska vyhradené  
           priestory pre zamestnancov. 



d) Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností, 
 priestorov a zariadení. Priestory v sociálnych zariadeniach sa najmenej 
 jedenkrát denne umývajú dezinfekčným roztokom. 
e) Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby teplota vody a vzduchu bola uvedená každý 
 deň  na prístupnom a viditeľnom mieste. 
f) Zabezpečené je pravidelné očistenie stien a bazénov, aby nedochádzalo 
 k tvorbe sedimentov a nárastov, pri čistení nesmie dochádzať k ich 
 uvoľňovaniu do vody na kúpanie. 
g) Voda v brodiskách sa vymieňa každú hodinu. 
h) Teplota vody v bazénoch musí byť najmenej 18 oC. 
i) Pri vstupe na kúpalisko zabezpečiť oznam o zákaze vstupu so zvieratami. 
 

Technické zabezpečenie prevádzky plážového kúpaliska. 
 

1. Prevádzkový poriadok zariadenia. 
2. Pokyny pre poskytovanie prvej pomoci. 
3. Požiarne smernice, poplachové smernice. 
4. Pokyny pre návštevníkov. 
5. Kniha zranení a úrazov návštevníkov. 
6. Prevádzková kniha. 
7. Kniha meraní teplôt a vzduchu. 
8. Kniha evidencie návštevníkov. 
9. Zdravotné preukazy pracovníkov plážového kúpaliska. 

 

Záverečné ustanovenia. 
 
 Pre činnosť prevádzky okrem vlastného prevádzkového poriadku platia všetky 
všeobecne platné a záväzné nariadenia a normy a vnútorné predpisy a nariadenia. 
 Prevádzkový poriadok plážového kúpaliska je záväzný pre zamestnancov aj 
pre návštevníkov. 
 
 
Vypracoval: 
MVDr. Igor Korbela 
Vedúci športových zariadení 
 
 
V Žiari nad Hronom 09.06.2015  
 
 
 
 
         Mgr.  Igor Rozenberg, MBA 
               riaditeľ spoločnosti 

 
 

 


