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Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s celým obsahom tohto dokumentu 

a celému obsahu som porozumel. 

 

  



 

 

Prevádzkový poriadok 
 

 
a) Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa 

 

Vlastník: Mesto Krásno nad Kysucou 

Sídlo vlastníka: 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Zodpovedný vedúci: Jaroslav Pagáč, zástupca primátora 

Kontakt:   info@mestokrasno.sk 

IČO: 00314072 

DIČ: 2020553073 

Prevádzkovateľ:   Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s. r. o. 

Sídlo prevádzkovateľa: Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou 

IČO: 50631578 

DIČ:   2120410424 

Štatutárny zástupca: Marián Šustek 

Telefón: 041/381 29 36, 0918 569 712 

E-mail:   mestskypodnikkrasno@gmail.com 

Druh prevádzky: Detský letný areál Krásno nad Kysucou 

Adresa prevádzky: 1. mája, Krásno nad Kysucou, KN 6780/58, 6780/57 

 
b) Druh a spôsob poskytovania služieb 

 
 popis umelého kúpaliska (ďalej len „kúpaliska“):  

 
Detský letný areál sa nachádza pri cyklotrase popri rieke Kysuca, vedľa tréningového 
futbalového ihriska s umelou trávou. Je situovaný na rovinatej ploche s rozmermi 25 x 
65 m. Areál pozostáva z detského ihriska o rozmere 15 x 12 m so 7 hracími prvkami a 
jedného vonkajšieho nekrytého detského bazéna štvorcového rozmeru 11 x 11 m  
s maximálnou hĺbkou vody 40 cm.  Areál je oplotený a uzatvárateľný. 
 
Vonkajší bazén bude slúžiť pre verejnosť na neorganizované kúpanie a hranie detí do 
veku 8 rokov so sprievodom dospelej osoby. Prevádzka bazénovej časti bude 
zabezpečená počas letných mesiacov. 

 
 dispozičné riešenie a vybavenie kúpaliska: 

 
V areáli je umiestnený sanitárny kontajner s 3 WC kabínami, 4 umývadlami 
a s priestorom na prebaľovanie. Neďaleko sanitárneho kontajnera je umiestnená 
pitná fontánka. 
 

 druh a popis bazénov: 
 

Bazén pre deti má najväčšiu hĺbku vody 40 cm a je určený na neorganizované kúpanie 
a hranie detí do veku osem rokov. 
 



 

 

Rozmery bazéna:   11 x 11 m 
Maximálna hĺbka vody:   do 40 cm 
 
Prístup do bazéna je cez brodisko, v ktorom je umiestnená sprcha zakomponovaná do 
postavy tučniaka. Po 3 schodíkoch s nerezovým zábradlím sa vstupuje do samotného 
bazéna. Bezprostredné okolie bazéna v šírke 80 cm je s povrchovou úpravou 
z bazénovej protišmykovej fólie. Potom nasleduje 2 m široký pás okolo bazéna 
a brodiska vytvorený gumenými dlaždicami. Zvyšná časť plochy je pokrytá umelým 
trávnikom.  
 
V bazéne sa nachádzajú atrakcie: 

 

 2 vodné delá v rohoch na úrovni okolia bazéna  

 3 vodné brány s tryskami v bazéne 

 Šmýkačka v tvare žaby v bazéne 

 2 hojdačky v bazéne so sedadlami v tvare zvieratiek 
 

 mikroklimatické podmienky, osvetlenie a zásobovanie pitnou vodou, príprava 
teplej vody:  

 
Detský letný areál je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod a kanalizáciu, 
ktorú má v správe Severoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.. Ohrev vody je 
zabezpečený tepelným čerpadlom. Strojovňa bazénovej technológie je umiestnená 
v podzemnej železobetónovej šachte. Ohrev teplej vody v sanitárnom kontajneri  
bude zabezpečovať elektrický bojler s objemov 80 litrov. Pri bazéne je umiestnená 
pitná fontánka. 

 
 
c) Údaje o kapacite umelého kúpaliska 

 
Maximálna kapacita v bazéne je 30 detí do 8 rokov, maximálna kapacita areálu 
bazéna je 60 osôb (rodičia a deti). 

 
 

d) Údaje o trvaní prevádzky 
 
Prevádzka je zabezpečená v letných mesiacoch (jún – august), pričom sezóna začína 
01.06. a končí 31.08.. Areál je otvorený počas celého týždňa (pondelok – nedeľa) 
v čase od 09:00 -18:00 hod. 

 
 

e) Základné údaje o kvalite vody 
 
Teplota vody v bazéne bude do 35°C. Návštevníci budú o teplote, vody, vzduchu a PH 
informovaní prostredníctvom tabule informačnej tabule. 

 
 



 

 

f) Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody 
 
Prevádzkovateľ zabezpečí vypustenie celého objemu vody bazéna, ak voda nespĺňa 
ukazovatele kvality uvedené v prílohe t. j. tabuľka číslo 2. 

 
Prevádzkovateľ je povinný každý deň vyhodnotiť kvalitu vody, čo sa týka priehľadnosti 
a zápachu . Hodnota CL a PH sa bude kontrolovať 3 x do dňa – ráno, na obed a večer. 

     
 
g) Spôsob úpravy vody v bazéne/bazénoch 

 
Počas prevádzky bazéna musí byť zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej 
dezinfekcia. Úpravu vody v bazéne zabezpečuje piesková filtrácia s automatickým 
prepieraním pieskového filtra. Dezinfekcia Aseko upravuje vodu tekutým chlórom, 
upravuje PH, dávkuje vločkovač, používa sa prípravok proti riasam Algicid. Zároveň sa 
využíva dezinfekcia vody UVC lampou. 

 
 

h) Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom a športových 
pomôcok používaných vo vode 

 
Prevádzkovateľ denne po skončení prevádzky bazéna mechanicky vodným vysávačom 
vysaje všetky nečistoty z dna a bokov bazéna. Skontroluje testerom Ph a Cl a ak je 
potrebné pomocou chémie upraví  hodnoty Ph a Cl v súlade s tabuľkou číslo 2.  
 
Pred uvedením bazénu do prevádzky  na ďalší deň: skontroluje hodnoty Ph a Cl 
prípadné nečistoty vyberie príslušným bazénovým náradím. Vstupné brodisko po 
opláchnutí a vyčistení napustí vodou, ktorá obsahuje dezinfekčný prostriedok. Zmeria 
teplotu bazénovej vody, ktorú zapíše na tabuľu, pričom teplota vody sa denne sleduje  
/3 x krát denne /.    
    
 

i) Zásady prevádzky a údržby zariadení 
 
Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovník detského areálu zabezpečuje: 
- Upratovanie (vrátane vysávania bazéna) a dezinfikovanie bazéna a sanitárneho 

kontajneru  
- Monitorovanie a zapisovanie údajov o teplote vody, vzduchu a PH a ich 

zverejňovanie prostredníctvom tabule informačnej tabule 
- Dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a hygieny 

 
 

j) Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd 
 
Odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie. V areáli sú umiestnené 
odpadové nádoby na zmesový komunálny odpad, pričom ich vývoz zabezpečuje 
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. 1 x týždenne. 



 

 

k) Zásady správania návštevníkov 
 v bazéne je zakázané fajčiť, konzumovať jedlo a piť nápoje 
 vstup do bazénu je povolený len cez brodisko, v ktorom je umiestnená sprcha 
 v bazéne sa nesmie  skákať, plávať a potápať. Bazén má najväčšiu hĺbku vody 40 

cm a je určený na neorganizované kúpanie a hranie detí  
 deti do veku 8 rokov bez dozoru dospelej osoby majú zákaz vstupu do bazéna  
 deti nad 8 rokov a dospelí nesprevádzajúci dieťa majú zákaz vstupu do bazéna  
 pri každom opustení bazéna je kúpajúci povinný  použiť brodisko  
 vstup so zvieratami je zakázaný  
 

l) Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci 
 

    Skrinka prvej pomoci sa nachádza v budove WC kontajnera a obsahuje : 
 1 ks Ajatin, dezinfekčný roztok s rozprašovačom /dezinfekcia povrch. poranení/ 
 5 ks Gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5 x 7,5cm /krytie rán / 
 1 ks Obväz hydrofilný 10 cm x 5 m / sterilne prekrytie rany / 
 1 ks Obväz hydrofilný 6 cm x 5 m  / sterilne prekrytie rany / 
 1 ks Obväz hotový s 1 vankúšikom 
 1 ks Obväz hotový s 2 vankúšikmi 
 1 ks Obväz pružne elastický, nesterilný, 6 cm x 4 m 
 1 ks Obväz pružne elastický, nesterilný, 10 cm x 4 m 
 1 ks Obväz gumový škrtiaci 60 x 700 mm 
 1 ks Šatka trojhranná z netkaného textilu 
 1 ks Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m 
 6 ks Náplasť s vankúšikom 4 x 8 cm 
 8 ks Náplasť s vankúšikom 2 x 8 cm 
 1 ks Vata obväzová skladaná 50 g  
 2 ks Tampón s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom 
 1 ks Resuscitačné rúško s ventilom 
 1 ks Izotermická fólia 150 x 200 cm 
 1 ks Rukavice jednorazové, vyšetrovacie (pár) 
 1 ks Rúško z PVC 20 x 20 cm 
 1 ks Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom  
 1 ks Nožnice nehrdzavejúce, dl. 15 cm 
 4 ks Zatváracie špendlíky 40 mm 
 1 ks Teplomer lekársky v puzdre 
 1 ks Pinzeta anatomická, nerez 
 1 ks Karta prvej pomoci 

 
Dôležité telefónne čísla: 

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.:   

 0918 569 712 

 mestskypodnikkrasno@gmail.com   
12 - tiesňová linka 
158 - polícia SR 
150 - hasičská a záchranná služba 
155 – záchranná zdravotnícka služba  



 

 

m) Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom 
 
Areál nie je zabezpečený plavčíkom. Vstup do bazéna je povolený iba so sprievodom 
dospelej osoby na vlastnú zodpovednosť. 
 

 
Krásno nad Kysucou, 11.07.2022  
 
 
 
 
 
 
      ................................................................. 
                  Ing. Jozef Grapa 
                          primátor 

   Mesto Krásno nad Kysucou 


