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Prevádzkový poriadok
Letného kúpaliska v Tisovci
Čl. 1.
Identifikačné údaje prevádzkovateľa umelého kúpaliska
Názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytované:
Letné kúpalisko v Tisovci
Športový areál Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec
Jesenského 803
980 61 Tisovec
Obchodné meno, názov, adresa prevádzkovateľa:
Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
IČO 319 155
DIČ 2021230497
Telefonický kontakt 047/5603888
E-mail mesto@tisovec.com
Počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke: 6 osôb
z toho na jednej zmene:
- správca
- plavčík
- technik
- upratovačka
Čl. 2.
Druh a spôsob poskytovania služieb
Kúpalisko je účelovým zariadením slúžiacim na rekreačné plávanie pre verejnosť a pre plavecké
výcviky organizované počas školského roka školami a školskými zariadeniami. Počas plaveckého
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výcviku, letné kúpalisko bude pre verejnosť uzavreté. Šatne určené pre návštevníkov bazéna, budú
využívať len jeho návštevníci. Žiaci využívajú telocvičňu, majú osobitné priestory šatní. Spoločnými
priestormi je spojovacia chodba, do ktorej má verejnosť prístup v čase uvedenom v otváracích
hodinách.
Odborne a organizačne prevádzku kúpaliska zabezpečuje prevádzkovateľ kúpaliska. Vydáva pokyny a
príkazy záväzné pre pracovníkov kúpaliska, rozpisuje služby pre skupiny pracovníkov – plavčík,
technik – plavčík, upratovačka, správca a kontroluje ich činnosť. Prevádzkovateľ kúpaliska oboznámi
pracovníkov s prevádzkovými predpismi, prevádzkovým poriadkom a zabezpečí školenie pracovníkov
z bezpečnostných, protipožiarnych predpisov.
Prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečí vedenie:
- Zdravotnej knihy – obsahuje odpisy rozhodnutí o povolení prevádzky, časové zoradenie
záznamov, orgánov hygienickej služby o vykonaných previerkach a o vyšetrovaní vody. Ich
záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, zdravotné preukazy pracovníkov,
záznamy o úrazoch a nehodách.
- Knihy denných záznamov, do ktorej sa denne zapisuje počet návštevníkov, teploty vody a
vzduchu, množstvo spotrebovanej vody, výkon čerpadiel a filtrov, množstvo spotrebovaných
číridiel a dezinfekčných prostriedkov, výsledky prevádzkových kontrol, parametre akosti vody,
zapisujú sa aj údaje o úplnej výmene vody, čistení bazénov a filtrov.
- Knihu prevádzkových skúšok, ktorá obsahuje zápisy o výsledkoch prevej prevádzkovej skúšky a
ďalších kontrolných prevádzkových skúšok.
Kúpalisko poskytuje tieto služby
- kúpanie v neplaveckom bazéne
- využívanie oddychových plôch,
- občerstvenie v bufete.
U správcu – Ivety Dianiškovej sa nachádza evidencia pracovníkov, ich záznamy o školení, rozpis
služieb, knihy: denná, prevádzková, zdravotná.
Správca je zodpovedný za správne vedenie záznamov do jednotlivých kníh. Priamo zodpovedný za
vedenie Knihy denných záznamov je technik – Vladimír IVARG.
Čl. 3.
Údaj o kapacite umelého kúpaliska
Počet a druh bazénov: umelé kúpalisko – 1 neplavecký bazén
Rozloha vodnej plochy: 200 m2
Prevádzka sezónna: od 30.05.2015 – do 30.09.2015
Rozmery bazéna:
dĺžka: 20,0 m
šírka: 10,0 m
hĺbka: od 1,1 m do 1,2 m
Kapacita vodnej plochy 200 m2, v neplaveckom bazéne je 3m2 na jednu osobu t.j. 67 osôb.
Kapacita bazéna je 300 návštevníkov, ktorí majú možnosť využívať rozptylovú plochu s trávnatým
porastom cca 560 m2 a s betónovým povrchom 691 m2
Športové aktivity návštevníkov sa môžu vykonávať len vo vyhradených priestoroch športového areálu
Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci.
Denná kapacita kúpaliska je cca 300 osôb.
Čl. 4.
Údaj o trvaní prevádzky
Otváracie hodiny prevádzky počas školského roka
Pondelok – Piatok

10,00h – 15,00h
09,00h – 12,00h

MŠ, ZŠ Dr. V. Clementisa, EGT, SOŠ,
na účely vyučovania
objednané plavecké výcviky
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15,00h – 18,00h
10,00h – 18,00h

Sobota – Nedeľa

pre verejnosť
pre verejnosť

Otváracie hodiny prevádzky počas letných prázdnin
Pondelok – Nedeľa

09,00h – 18,00h
18,00h – 19,00h

pre verejnosť
objednané skupiny na cvičenie v bazéne

Čl. 5.
Základné údaje o vode na kúpanie
Zdroj vody na napúšťanie bazéna
Údaje o zložení a úprave vody
Napúšťanie bazéna sa realizuje z verejného vodovou a voda na kúpanie musí spĺňať požiadavky
uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva 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.
Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný v bezprostrednej blízkosti vody na kúpanie sprístupniť
obyvateľstvu aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie.
Spôsob informovania obyvateľstva o kvalite vody na kúpanie
Informácie o teplote vody v bazéne a o teplote vzduchu sa musia aktuálne uvádzať každý deň na
prístupnom a viditeľnom mieste.
Najnižšia prípustná teplota vody v bazéne je 18°C. Maximálna teplota vody v neplaveckom bazéne
26°C pre plavecké výcviky. Maximálna teplota vody pre verejnosť je 30 °C. Udržiavacia hodnota
teploty vody je 26 °C.
Požiadavky na akosť vody v bazéne
Musia byť splnené v zmysle predpisov Ministerstva zdravotníctva SR pre hygienu prevádzky kúpalísk
s recirkuláciou vody. V prevádzke je 1 neplavecký bazén, ktorý je napojený na monoblokovú úpravňu
vody s recirkuláciou, typ AsinAqua PROFI. Týmto zariadením je automaticky zabezpečené
samodávkovanie chlórovej dezinfekčnej látky.
Čl . 6.
Spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie
Sledovanie kvality vody sa vykonáva v súlade s prílohou vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z. z. Odber vzoriek
a analýzu vykonáva Mikrolab s.r.o. Kirijevská 1678, Rimavská Sobota, na základe objednávky
prevádzkovateľa.
Za zabezpečenie kontroly kvality vody, sledovanie ukazovateľov a za evidenciu protokolov
z jednotlivých odberov zodpovedá technik Martin Svinčiak.
Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty a rozsah a početnosť kontroly kvality vody
na kúpenie:
Číslo
Ukazovateľ
ukaz.

Symbol Jednotka

1.

Escherichia coli

EC

KTJ/100 ml10

2.

Črevné
enterokoky

EK

KTJ/100 ml10

3.

Pseudomonas
aeruginosa

PA

KTJ/100 ml<1

4.

Staphylococcus
aureus

SA

KTJ/100 ml<1

5.

Kultivovateľné
mikroorganizmy

KTJ/1 ml

Medzná
Frekvencia vyšetrenia
hodnota

100

pred začiatkom kúpacej sezóny a potom 1 x za mesiac v bazéne
s recirkuláciou vody a po napustení nového objemu vody
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6.

Producenty

PD

jedince/ml 200

7.

Konzumenty

KZ

jedince/ml 50

8.

Chemická
spotreba kyslíkaCHSK Mn mg/l
manganistanom
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pred začiatkom kúpacej sezóny a potom 1 x za mesiac v bazéne
s recirkuláciou vody a po napustení nového objemu vody ak sa
použije príslušný dezinfekčný prostriedok

9.

Ozón

O3

mg/l

0,05

10.

Meď

Cu

mg/l

2,0

11.

Priehľadnosť

PR

m

dno

1 x za deň

12.

Reakcia vody

pH

6,5 – 7,8

3 x za deň; v odôvodnených prípadoch je prípustná hodnota pH
vody do 9,5

13.

Teplota vody

T

°C

max 30 °C

14.

Voľný chlór

Cl2

mg/l

0,6

15.

Viazaný chlór

Cl2

mg/l

0,3

pred začiatkom kúpacej sezóny a potom 1 x za mesiac v bazéne
s recirkuláciou vody a po napustení nového objemu vody ak sa
použije príslušný dezinfekčný prostriedok

3 x za deň

Spôsob sledovania ukazovateľov, ktoré vykonáva obsluha bazénu:
- kontrola obsahu chlóru v bazénovej vode a kontrola dezinfekčného zariadenia, sa vykonáva
priebežne (1hodinu pred otvorením prevádzky, tri krát za deň)
- vo všeobecnosti sa sledujú ukazovatele kvality vody:
* obsah voľného chlóru do 0,6 mg/l -pri bazénoch nad 28°C je prípustná hodnota do 1 mg/l
* obsah viazaného chlóru do 0,3 mg/l
* reakcia vody - pH vody od 6,5 – 7,8 v odôvodnených prípadoch do 9,5
* teplota vody maximálne 30 °C; udržiavanie na úrovni 26 °C
* teplota vzduchu
Uvedené ukazovatele kontroluje technik alebo plavčík konajúci službu 3 x denne (pred začiatkom
prevádzky, okolo 13:00 hod a okolo 16:00 hod.)V prípade odchýlok vykoná opatrenia na nápravu.
Priebežne sleduje funkciu technologického zariadenia. Teplotu vody a teplotu vzduchu uvádza na
viditeľnom mieste.
O prevádzke kúpaliska sa vedie evidencia, ktorá musí obsahovať:
a) výsledky kontroly kvality vody,
b) záznamy o úprave vody v bazénoch,
c) záznamy o výmene vody v bazénoch,
d) záznamy o údržbe a čistení priestorov a bazénov,
e) záznamy o opravách a poruchách,
f) údaje o dennej návštevnosti
Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku doručené odbornou organizáciou, prevádzkovateľ predloží
najneskôr do 7 dní Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v R. Sobote. V prípade, ak
dôjde k prekročeniu medznej hodnoty ktoréhokoľvek povinne sledovaného ukazovateľa kvality vody,
túto skutočnosť prevádzkovateľ oznámi bezodkladne spolu s prijatými opatreniami na zlepšenie kvality
vody.
Čl. 7.
Spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch
V bazénoch s recirkuláciou vody musí byť prečistenie celého objemu vody bazénu na recirkulačnom
zariadení, zabezpečené najmenej jedenkrát pred začiatkom prevádzky.
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Počas prevádzky bazénu je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Intenzita
recirkulácie vody a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby
boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody.
Najmenej jedenkrát za šesť mesiacov musí byť zabezpečené vypustenie celého objemu vody, teda po
ukončení sezóny. Voda v brodisku pri vstupe do bazéna v čase prevádzky sa vymieňa pred otvorením
prevádzky a potom najmenej každú hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení
Čl. 8.
Spôsob údržby a čistenia priestorov kúpaliska, bazéna, ich príslušenstva a mobilných
pomôcok používaných vo vode
Prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečuje pravidelné čistenie stien a dna bazénov s následnou
dezinfekciou.
Pred prvým napustením bazénu vodou
Pred každým novým napustením bazénu vodou, bazén dôkladne vyčistíme od všetkých mechanických
nečistôt (vodný kameň, prach, organické nečistoty a pod.). Prípadné znečistenie stien a dna bazénu
po zazimovaní odstránime prípravkom DINOCLEAN S alebo FORTE.
Do vody sa bude pridávať preventívna dávka prípravku BLOKÁTOR TVRDOSTI, ktorý stabilizuje
tvrdosť vody a zabráni vylúčeniu usadenín. Ďalej zabráni vzniku minerálneho sfarbenia vody po prvom
zachlórovaní v prípadoch, kedy zdroj napúšťanej vody obsahuje veľa železa, mangánu, horčíka alebo
vápnika. Po dostatočnom zreagovaní prípravku pristúpime k šokovej dezinfekcii vody, tzv.
zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostredníctvom rýchlo rozpustených
dezinfekčných prípravkov CHLÓR ŠTART alebo CHLÓR ŠOK, SAVO ORIGINÁL a SANOSIL. Po
dezinfekčnom ošetrení znova zmeriame a upravíme hodnotu pH.
Počas prevádzky
Prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečuje pravidelné čistenie stien a dna bazénov, aby nedochádzalo
k tvorbe sedmentov a nárastov, pri čistení nesmie dochádza k ich uvoľňovaniu do vody na kúpanie.
Na uvedenú činnosť sa používa vysávacie zariadenie. Čistenie bazénovej vody a dna bazénov
vysávacím zariadením sa vykonáva pred a po skončení dennej prevádzky. Čistenie a dezinfekcia vody
sa zabezpečí prostredníctvom recirkulácie.
Pri príprave bazénu na zazimovanie
Po ukončení kúpacej sezóny vypustíme vodu až pod skimmer. Usadeniny na stenách bazénu
odstránime prípravkom DINOCLEAN S alebo FORTE. Potom upravíme hodnotu pH prípravkom pH
plus/pH mínus a pridáme šokovú dávku prípravku chlór šok. Do takto ošetrenej vody pridáme
prípravok ZAZIMOVAČ, ktorý pôsobí preventívne proti tvorbe rias, baktérií a proti usadzovaniu solí
vápnika a horčíka. Prípravok nezabráni zamrznutiu vody.
Čistenie okolia
Plochy v bezprostrednej blízkosti bazéna sa umývajú najmenej 1 x za deň a podľa potreby ak sú
znečistené. Okolie bazéna sa čistí denne a podľa potreby. Kosenie trávnika sa bude zabezpečovať
priebežne podľa potreby.
Pomôcky používané vo vode sa musia denne dôkladne očistiť podľa potreby vydezinfikovať a uložiť
na vyhradenom suchom mieste.
Pranie pieskových filtrov a čistenie lapača hrubých nečistôt sa vykonáva minimálne 1 krát denne bez
ohľadu na hodnotu tlaku vo filtračnej nádobe. Aspoň jeden krát za dva mesiace sa vykoná kontrola
stavu náplne. Pri tejto kontrole sa zisťuje stav náplne, úbytok a zabahnenie. Pred revíziou sa musí
náplň dôkladne vyprať. Údržba ventilov, kohútov a iných armatúr sa vykonáva podľa potreby. Jeden
krát za rok sa vykoná kontrola filtrov odbornou firmou a jeden krát za tri roky sa vykoná výmena
náplne, skontrolovať funkčnosť filtračných trysiek, prípadne vykoná výmena vadných trysiek.
Čl. 9.
Zásady prevádzky a údržby zariadení umelého kúpaliska
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1) Kúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi, sprchami a prezliekacími kabínkami v
počte, ktoré vzhľadom na kapacitu bazéna rešpektujú požiadavky vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.
z., a to priamo pri bazéne:
- 3 ks splachovacích záchodov pre ženy + umývadlo s teplou a studenou vodou,
- 1 ks splachovacích záchodov pre mužov + 3 ks pisoárov + umývadlo s teplou a studenou
vodou.
- 1 ks splachovacích záchodov pre imobilných s umývadlom a teplou vodou
Ďalej je k dispozícii v športovom pavilóne
- 5 ks spŕch (3ks dámske a 2ks pánske),
- 2 ks prezliekacích kabínok a 2 ks šatní s odkladacími skrinkami
V každom splachovacom záchode a v šatniach sú k dispozícii odpadové nádoby.
2) Všetky priestory a zariadenia kúpaliska sa musia udržiavať vo funkčnom a prevádzky schopnom
stave.
Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností priestorov a zariadení záchody a ich sedadlá, umývadlá, podlahy šatní, prezliekární a spŕch sa musia umývať
dezinfekčným roztokom podľa potreby (Savo, Fixinela, Lumila, Bref, Ciff, Clin, Jar, Pedox
PAA/50), počas prevádzky zariadenia podľa potreby. Čistenie a umývanie okien a dverí podľa
potreby.
Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.

2.1)Sanitácia priestorov po ukončení plaveckého výcviku:
- po ukončení bude vystriekaná plocha pri bazéne a budú vyčistené a vydezinfikované všetky
priestory a to WC (mužské, ženské, pre imobilných), šatne so sprchami a prezliekárňami,
prechodová chodba dezinfekčnými prostriedkami Savo, Fixinela, Lumila. Rovnako budú
vyprázdnené odpadové nádoby, doplnený toaletný papier a utierky na ruky, mydlo, umyté
a vydezinfikované umývadlá prostriedkami Ciff a Savo, Jar, Pedox PAA/50.
- priebežne počas trvania výcviku bude prechodová chodba umývaná pravidelne najmenej 1 x
a potom podľa potreby.
2.2.) Sanitácia priestorov po ukončení prevádzky pre verejnosť:
- po ukončení bude vystriekaná plocha pri bazéne a budú vyčistené a vydezinfikované všetky
priestory a to WC (mužské, ženské, pre imobilných), šatne so sprchami a prezliekárňami,
prechodová chodba dezinfekčnými prostriedkami Savo, Fixinela, Lumila. Rovnako budú
vyprázdnené odpadové nádoby, doplnený toaletný papier a utierky na ruky, mydlo, umyté
a vydezinfikované umývadlá prostriedkami Ciff a Savo, Jar, Pedox PAA/50. Priebežne počas
trvania výcviku bude prechodová chodba umývaná pravidelne najmenej 1 x a potom podľa
potreby.
- priebežne počas trvania výcviku bude prechodová chodba umývaná pravidelne najmenej 1 x
a potom podľa potreby.
3.) Hĺbka bazénu sa musí v jeho jednotlivých častiach zreteľne vyznačiť podľa účelu jeho využívania.
4.) Vstup do nekrytého bazénu je možný len cez brodisko.
5.) Za jednotlivé činnosti v prevádzke a údržbe kúpaliska je zodpovedný správca - Iveta Dianišková.
Čl. 10.
Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi
Zber odpadov je zabezpečený prostredníctvom uzatvárateľných nádob s dnom proti pretekaniu
v počte 3 ks o objeme 120 l a 1 ks o objeme 70 l. Tieto nádoby sa nachádzajú v oddychovej zóne.
Odpadové nádoby s objemom 11 l sa nachádzajú pri každom WC a s objemom 20 l v každej šatni
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a pri každom umývadle. V areály bazéna sa nachádza odpadová nádoba s objemom 70 l. Podľa
množstva vyprodukovaného odpadu bude množstvo odpadových nádob prispôsobený potrebe.
Odstránenie odpadu je zabezpečené najmenej 1x za deň. Vývoz odpadov zabezpečuje mesto
prostredníctvom spoločnosti Služby mesta Tisovec s.r.o.
Odpadová voda zo splachovacích záchodov, umyvární a všetkých ostatných objektov kúpaliska je
vypúšťaná do verejnej kanalizácie a následne do ČOV.
Čl. 11.
Zásady správania sa návštevníkov umelého kúpaliska
Návštevníci letného kúpaliska sú povinní:
- Zakúpiť si platnú vstupenku a priebežne pri kontrole sa vedieť ňou preukázať.
- Zložiť zálohu 10,00 € za kľúčik od šatňovej skrinky.
- Zachovávať poriadok a dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia.
- Dodržiavať pokyny plavčíka
- Zabezpečiť doprovod detí mladších ako 12 rokov, dospelou osobou. Bez dospelého dozoru,
deťom do 12 rokov, vstup zakázaný.
- Preukázať sa pri vstupe čistými plavkami.
- Pred vstupom do priestorov šatní sú návštevníci povinní vyzuť sa a tak prejsť do priestorov šatní.
- Vstupovať do bazéna len cez brodisko so sprchou.
- Udržiavať čistotu vo všetkých zariadeniach a na všetkých plochách v areály kúpaliska.
- Odpad ukladať do košov na to určených.
- Pred odchodom z areálu, odstrániť všetky zbytky odpadkov z okolia pobytu.
- Správať sa tak, aby svojím správaním (spevom, hudbou, hlukom), nerušili ostatných návštevníkov.
- Pri zistení akejkoľvek poruchy, túto hlásiť službukonajúcemu zamestnancovi alebo plavčíkovi.
- Deťom do 3 rokov zabezpečiť detské plavky s priliehavou gumičkou okolo nôh
Zakazuje sa:
- Skákať do vody.
- Znečisťovať vodu, nepoužívať lopty, ktoré sa používajú aj mimo bazéna.
- Konzumovať potraviny v priestore bazéna
- Používanie nafukovacích matracov v bazéne.
- Prať a umývať sa v bazéne.
- Vodiť psov do areálu.
- Poškodzovať a znehodnocovať zariadenia a zelene na kúpalisku.
- Kúpať sa pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
- Vstup chorým osobám, osobám so zjavne zanedbanou hygienou a osobám trpiacim vlasovými,
kožnými alebo inými prenosnými chorobami.
Z kúpaliska bude bez nároku na vrátenie vstupného, vypovedaný návštevník, ktorý napriek
napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
Čl. 12.
Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci
V zariadení je miestnosť na poskytovanie prvej pomoci a na jej prevádzku.
Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci je vybavená umývadlom s prívodom pitnej a teplej vody,
základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a musí byť ľahko prístupná aj pri
manipulácii s nosidlami.
Prvotné zdravotné zabezpečenie pri úrazoch, poraneniach a nevoľnostiach vykonáva kvalifikovaný
pracovník – plavčík. Lekárnička v miestnosti plavčíka je vybavená:
LIEČIVÁ
Acylpirín – Paralen celé balenie
Absorbčné uhlie 20 tabl.
Benzín lekársky
Bórová masť
Optal – očné kvapky
Magnézium peroxidátum spofa 20 tab.
Manganistan draselný
Plumbin plv.
Alnagon , Valtol, Atalargin 1 bal.
Septonex alebo iný dezinfekčný prípravok 1 ks
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Endiaron 1 balenie
OBVÄZOVÝ MATERIÁL
Gáza hydrofilná skladaná sterilná 4 ks
Náplasť hladká 2 ks / leukoplast /
Spofaplast
4 ks
Elastické obvínadlo 2 ks
Trojrohá šatka 1 ks
Mäkká vata balíček
ZDRAVOTNÍCKE
POMÔCKY
Očné kvapátko v puzdre
Pinzeta anatomická 1 ks
Lekársky teplomer v puzdre

Obvínadlo hydrofilné sterilné 1 ks
Obvínadlo na popáleniny sterilné 1 ks
Obvínadlo škrtiace 70 cm 1 ks
Obväz hotový pre prvú pomoc
Buničitá vata 1 balelnie

V závažnejších prípadoch zavolá rýchlu lekársku pomoc prostredníctvom mobilného telefónu
prevádzkovateľa. O všetkých poskytnutých zdravotných zákrokoch sa vedie písomný záznam v knihe
Záznamy o úraze.
Čl. 13.
Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom
Dozor nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska a poskytovaním prvej
pomoci, je zabezpečený kvalifikovaným plavčíkom, vybaveným záchrannými prostriedkami.
Čl. 14.
Súvisiace predpisy
Zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhl. MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody
na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.
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