
Voda určená na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská 

 

         Kúpaliská sú dôležitými miestami oddychu a regenerácie síl obyvateľstva. Úroveň ich 
vybavenosti, kvalita prevádzky a vyhovujúca kvalita vody na kúpanie významne ovplyvňujú kvalitu 
rekreácie a majú rozhodujúci dopad na zdravie a celkovú pohodu návštevníkov. 
 

        Podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov voda určená na kúpanie je 
akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký 
počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať 
sa. 
 
Vodou určenou na kúpanie nie sú:  

 

a) umelé kúpaliská a kúpeľné bazény,  
b) uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebne účely, 
c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd. 
 

Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace 
prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa. Prírodným kúpaliskom je aj  voda 
určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.  
 

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na 
kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.  
 

      V okrese máme  6 kúpalísk s 10 bazénmi  s celoročnou prevádzkou - krytá plaváreň v 
Bardejove, školský bazén pri ZŠ Raslavice, rehabilitačný bazén v Kúpeľnom dome v 
Bardejovských Kúpeľoch, Wellness SPA,  Bardejovské Kúpele, 2  vírivé vane Whirpool v 
Kúpeľnom dome v Bardejovských Kúpeľoch, vírivá vaňa v Športcentre na ul. Kutuzovova 
v Bardejove   a bazén v ubytovacom zariadení  Slnečný majer, Stebnícka Huta.  
Kvalita vody na kúpanie  sa monitoruje z  výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek vôd, 
odobratých zamestnancami RÚVZ so sídlom v Bardejove  a vyšetrených RÚVZ so sídlom v 
Prešove na základe objednávok prevádzkovateľov kúpalísk. 
Počas  kúpacej sezóny sa využívajú  3 umelé kúpaliska:  Bardejov,  Bardejovské Kúpele a  Nižná 
Polianka, na základe vydaných kladných rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Bardejove na ich 
prevádzkovanie.  
Kúpalisko v Bardejove ma  3 bazény s recirkuláciou vody - 2 neplavecké bazény a 1 detský bazén. 
Prírodné kúpaliska v okrese nemáme.      

    Štátny zdravotný dozor na kúpaliskách  je vykonávaný v súlade s § 54 zákona NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím predpisom k tomuto zákonu je vyhláška  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. 

       
Povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk  upravuje  § 19 ods. 9 zák. č. 355/2007 Z. z.  citovaného 
zákona.   
 


