PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
(pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat)
I. Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa:
Názov zariadenia :
Adresa:
Kontakt:
Prevádzkovateľ zariadenia
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
1. Popis zariadenia :
Popis či sa umelé kúpalisko využíva len pre účely kúpania dojčiat a batoliat, alebo
v rámci služieb poskytovaných celej verejnosti ( časové vymedzenie prevádzky?), počet
a druh bazénov ( s recirkuláciou vody, bez recirkulácie vody,...), popis priestorového
usporiadania prevádzky umelého kúpaliska určeného na kúpanie dojčiat a batoliat funkčná nadväznosť ( šatne -stôl na prebaľovanie, zariadenia pre osobnú hygienu - kde
sú prístupné, počet, rozdelenie podľa pohlavia, pre koho sú prístupné, bazén, oddelený
priestor na dojčenie, odpočinok a na aklimatizáciu detí pred odchodom, miestnosť na
odkladanie hračiek a pomôcok používaných v bazéne, priestor na uloženie potrieb na
upratovanie a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov s výlevkou ......,), priestory určené
na kúpanie dojčiat a batoliat sú prevádzkovo oddelené od ostatných priestorov.
Uviesť o akú prevádzku ide (celoročná alebo sezónna prevádzka):
Sezónna prevádzka: od
do
2. Druh a spôsob poskytovania služieb
Popis poskytovaných služieb, komu sú poskytované služby: (napr. verejnosť – deti vo
veku od do a ich rodičia, ...........)
Napr. bazén pre dojčatá a batoľatá je určený na organizované kúpanie a plávanie detí vo
veku od troch mesiacov do troch rokov.
3. Údaje o kapacite umelého kúpaliska, bazénov
Detí + sprevádzajúcich osôb
4. Údaje o trvaní prevádzky
Prevádzková doba, objednávkový systém
5. Základné údaje o kvalite vody
Uviesť zdroj vody, ktorý sa využíva na napúšťanie bazéna/bazénov:
Voda na kúpanie musí spĺňať požiadavky uvedené vo vyhláške 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 (ďalej len vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z.)

Spôsob informovania o aktuálnej teplote vody a teplote vzduchu
6. Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody
V súlade s požiadavkami prílohy č. 3 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
- Ukazovatele a frekvencia ich kontrol počas sezóny, resp. v priebehu roka
- Ukazovatele a frekvencia ich kontrol počas dňa , osobitne sa zamerať na teplotu vody
Evidencia o prevádzke umelého kúpaliska v súlade s požiadavkami § 8 ods. 8 vyhlášky MZ
SR č. 308/2012 Z. z.
7. Spôsob úpravy vody v bazéne/bazénoch
Popis technológie úpravy vody v súlade s požiadavkami podľa § 10 ods. 8,9, 10,11
vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
Postup pri znečistení vody zvratkami, hlienom, krvou, stolicou podľa § 10 ods. 7 vyhlášky
MZ SR č. 308/2012 Z. z.
8. Zásady prevádzky a údržby zariadení, spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch,
bazénov s príslušenstvom a športových pomôcok používaných vo vode
Frekvencia vypúšťania bazéna/bazénov, čistenie bazéna/bazénov, dezinfekcia, výmena vody
v brodisku, dezinfekcia.
Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, zariadení, športových pomôcok používaných vo
vode podľa § 10 ods.5, 6 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
9. Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd
Uviesť spôsob zberu odpadov pochádzajúcich od návštevníkov, prechodné skladovanie a
frekvenciu odvozu tuhého komunálneho odpadu, kto zmluvne zabezpečuje odvoz tuhého
komunálneho odpadu
Uviesť spôsob odstraňovania odpadových vôd (kanalizácia, žumpa – uviesť aj interval
vývozu, ČOV, septik)
10. Zásady správania návštevníkov
Brodítka pred vstupom do vody, sprchy pred vstupom a po výstupe z vody; požiadavky
podľa § 9 ods. 7,8 a § 10 ods. 1 vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.
11. Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci – umiestnenie, prístup, vybavenie, lekárnička
12. Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom, inštruktorom
Počet plavčíkov, inštruktorov, miestnosť pre plavčíkov, inštruktorov

Dátum

podpis + odtlačok pečiatky prevádzkovateľa

