
                                               

 

 

                                                 Regenerácia síl na kúpaliskách  

 

 

       Jedným z dôležitých miest na oddych a regeneráciu síl počas letnej sezóny  sú prírodné 

alebo umelé kúpaliská.   

       V okrese Bardejov sa môžu na oddych a regeneráciu síl počas kúpacej sezóny 2018 

využívať 3 umelé kúpaliska a to v Bardejove,  Bardejovských  Kúpeľoch  a v Nižnej 

Polianke, ktoré majú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove 

vydané rozhodnutia na uvedenie ich priestorov do prevádzky.  Prírodné kúpaliska v okrese 

nemáme.  

Povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk sú ustanovené  zákonom  NR SR č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

požiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody, na prevádzku, vybavenie prevádzkových 

plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku upravuje 

vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.    

Do štátneho zdravotného dozoru vykonávaného regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva 

je zahrnutá kontrola pripravenosti kúpalísk na začiatok prevádzky, kontrola priebehu 

prevádzky kúpalísk a  kontrola kvality vody preukázaná výsledkami laboratórnych rozborov 

zabezpečovaných prevádzkovateľmi kúpalísk. Prevádzkovú kontrolu kvality vody na  

umelých kúpaliskách  zabezpečuje prevádzkovateľ zariadenia 1x mesačne, resp. podľa 

potreby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečujú monitorovanie kvality vody 

na kúpanie v zmysle citovaného zákona len v prírodných kúpaliskách, na umelých 

kúpaliskách sa v rámci štátneho zdravotného dozoru zabezpečuje vyšetrovanie vzoriek vôd 

len ak sú na to osobitné dôvody.   

Sledovanie kvality vody, vybavenosti a prevádzky kúpalísk zohráva dôležitú úlohu 

v preventívnej ochrane verejného zdravia, pretože pobyt v takýchto lokalitách môže mať 

priamy dopad na zdravie návštevníkov.  

Zdravotné riziká číhajúce na návštevníkov kúpalísk, či už z vody na kúpanie alebo 

znečistených plôch v okolí bazénov alebo spŕch, sa znižujú alebo vylučujú dôsledným 

dodržiavaním prevádzkových poriadkov kúpalísk, ktoré obsahujú základné požiadavky na 

ochranu zdravia návštevníkov a prevádzku kúpaliska. K udržaniu dobrej kvality vody na 

umelom kúpalisku a tým aj svojej ochrane zdravia môžu prispieť aj samotní návštevníci 

kúpaliska a to dodržiavaním zásad osobnej hygieny – pred kúpaním sa osprchovať, 

prechádzať cez brodiská, na osobnú potrebu využívať WC, nevstupovať do vody 

s prenosnými ochoreniami, nepľuvať do vody a pod. Z kože a slizníc kúpajúcich sa  osôb 

sa zmývajú do vody rôzne mikroorganizmy – baktérie, vírusy, plesne a kvasinky, príp. prvoky 

a helminty. Každý návštevník zanechá pri kúpaní v bazéne až 2,5 miliardy mikroorganizmov. 

Väčšinu týchto mikroorganizmov predstavuje normálna fyziologická a nepatogénna 

mikroflóra (z kože, slizníc, čreva), ale objavujú sa aj podmienene patogénne a patogénne 

druhy. V prípade dôkladného osprchovania pred vstupom do bazénu klesne počet 

vnesených zárodkov až desaťnásobne, čo je dôkazom pre význam sprchovania sa pred 

vstupom do bazénu.  

Kúpajúce sa osoby uvoľňujú do vody bazénov zo slizníc, povrchu kože a vlasov nielen 

mikroorganizmy, ale tiež rôzne organické látky ako pot, moč, mazové a slizničné sekréty,  

zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov, mydla a pod. Všetky tieto organické 

a dusíkaté látky samy o sebe môžu zhoršiť organoleptické vlastnosti vody a podporovať 



nárast biofilmov na stenách bazénu a v potrubí a tým zase podporovať množenie 

mikroorganizmov. 

Chlór dokáže usmrtiť mnoho mikrooganizmov v priebehu niekoľkých minút, ale niektoré 

môžu prežiť aj viac dní.  Čím viac mikroorganizmov a organických látok sa dostane do vody 

tým menšia je účinnosť dezinfekcie. 

Počas návštevy bazéna prijme dospelý človek priemerne 1 polievkovú  lyžicu a dieťa až 

2 a ½ lyžice bazénovej vody a to je niekedy viac ako je potrebné k vzniku ochorenia. Aby 

sa predišlo vzniku ochorenia je  treba vyvarovať sa náhodnému prehltnutiu vody.   

Pre návštevníkov kúpalísk je dôležité  osprchovať sa aj po kúpaní, aby sa zmyli z  tela zbytky 

dezinfekčných prostriedkov.   

Pri kúpaní na prírodných kúpaliskách je potrebné rešpektovať značenia o zákaze 

kúpania, do vody vstupovať postupne, nekúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje 

vodné vtáctvo, nevstupovať do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami 

a nevstupovať do neznámej vody.  

       Plávanie a pobyt pri vode má pozitívne účinky najmä pri ochoreniach pohybového 

aparátu, podporuje správne držanie tela, pomáha pri znižovaní hmotnosti a formovaní 

postavy, zvyšuje obranyschopnosť a imunitu, priaznivo pôsobí na psychickú pohodu 

a nervový systém, priaznivo ovplyvňuje metabolizmus, krvný obeh a dýchanie a je optimálne 

pre všetky vekové kategórie.   
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