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Plážové kúpalisko

- vodná nádrž Liptovská Mara

Prevádzkový poriadok
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa kúpaliska
Obchodné meno, názov firmy: Obec Liptovský Trnovec- Autocamp
Adresa prevádzkovateľa: Liptovský Trnovec 160, 031 01
IČO: 00315541
IČ DPH: SK2020427827
Telefonický kontakt: 00421 4455 98340
Email.: trnovec@alconet.sk
Názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytnuté: Autocamp Lipt. Trnovec, plážové kúpalisko
031 01 Liptovský Trnovec
Počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke: 7, z toho na jednej smene : 3
Otváracie hodiny prevádzky: 9.00 hod. - 19.00 hod.
b) druh a spôsob poskytovania služieb
V prevádzke sa nachádza plážové kúpalisko vo vodnej nádrži Liptovská Mara, ktoré je vyznačené
bójami. Kúpanie v priestoroch mimo vyznačeného kúpaliska je na vlastné nebezpečie. Prevádzka tohto
kúpaliska je sezónna: od 20.06. do 01.09.
Pre návštevníkov sú k dispozícii zariadenia na osobnú hygienu delené podľa pohlavia:
7 WC-ženy, 3 umývadlá, 3 WC-muži, 6 pisoárov, 3 umývadlá v murovanej budove na začiatku plážového
kúpaliska. Na pláži sú taktiež prezliekarne a 4 sprchy so studenou vodou.
V celom areáli plážového kúpaliska je pitná voda. Na občerstvenie a stravovanie návštevníkov
sú k dispozícii dva bufety z plážového kúpaliska.
c) údaje o kapacite kúpaliska
Vodná plocha na kúpanie vyznačená bójami má rozlohu cca 7 000 m².
Voľná oddychová plocha predstavuje asi 10 000 m².
Kapacita kúpaliska je 1 000 osôb.
d) údaje o trvaní prevádzky
Plážové kúpalisko je pre návštevníkov otvorené od 9.00 hod. do 19.00 hod..
e) základné údaje o vode na kúpanie
Plážové kúpalisko je súčasťou vodnej nádrže Liptovská Mara. 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 zabezpečuje vyšetrovanie vody a na požiadanie predloží doklad o kvalite vody na
kúpanie.
Voda nesmie mať chemický a odpudzujúci zápach, musí byť bez zistiteľného filmu na hladine
(minerálne oleje), bez peny, nesmie obsahovať toxický vodný kvet, decht, materiály a predmety, ktoré by
mohli ohroziť verejné zdravie.

Ak voda na plážovom kúpalisku nespĺňa požiadavky na kvalitu vody na kúpanie alebo jej používanie
bolo regionálnym úradom verejného zdravotníctva zakázané, prevádzkovateľ túto
skutočnosť viditeľne a zreteľne uvedie v blízkosti vodnej plochy s uvedením konkrétneho dôvodu.
f) spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody
Kontrola kvality vody na kúpanie je vykonávaná v pravidelných 14 dňových intervaloch podľa
vyhlášky 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.
Ukazovatele zisťované denne: priehľadnosť vody, zápach, čistota vodnej hladiny (mechanické
nečistoty, pena, film na povrchu vodnej hladiny), akékoľvek zmeny sfarbenia vody, výskyt sinicového vodného
kvetu. Tieto zisťovania vykonávajú pracovníci vodnej záchrannej služby a ihneď ich hlásia vedúcej plážového
kúpaliska.
Odbery vzoriek vody na mikrobiologickú, fyzikálno - chemickú, biologickú a toxickú analýzu sa
vykonávajú na základe objednávky spoločnosťou Bel Novamann International s. r. o., Bratislava.
g) spôsob údržby a čistenia prevádzkových plôch
Upratovanie prevádzkových plôch je zabezpečené denne. Záchody a ich sedadlá, umývadla, steny a
podlahy sú umývané denne počas prevádzky kúpaliska priebežne - podľa potreby. Hygienické zariadenia sú
najmenej jedenkrát za deň dezinfikované dezinfekčným prostriedkom.
h) rozsah vykonávania vodných športov
Mimo vyčleneného plážového kúpaliska sa vykonávajú nasledovné vodné športy:
surfing, požičiavanie vodných bicyklov, požičiavanie veslíc, jachting.
i) zásady prevádzky a údržby zariadení kúpaliska
Pracovníci vykonávajúci meranie ukazovateľov kvality vody na kúpanie (odborne kvalifikovaní
plavčíci vodnej záchrannej služby Miestneho spolku SČK Lipt. Mikuláš).
Kosenie, maľovanie a inú údržbu areálu plážového kúpaliska vykonávajú pracovníci plážového
kúpaliska. Upratovanie celého areálu, čistenie a dezinfekcia zariadení na osobnú hygienu a vetranie
uzavretých miestností a priestorov je vykonávané priebežne počas celého dňa.
j) spôsob zneškodňovania odpadových vôd a spôsob nakladania s odpadmi
Odpadové vody z WC, pisoárov a spŕch sú odvádzané do vlastnej čistiarne odpadových vôd. Na tuhý
odpad sú v priestore plážového kúpaliska rozmiestnené kovové stojany s plastovými vrecami. Tieto sa vyvážajú
minimálne 2x denne pracovníkmi plážového kúpaliska.
k) zásady správania návštevníkov plážového kúpaliska
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zakúpením vstupenky a vstupom do areálu plážového kúpaliska návštevník súhlasí s ustanoveniami
prevádzkového poriadku a riadi sa pokynmi zamestnancov plážového kúpaliska a plavčíkov vodnej
záchrannej služby.
Doba pobytu v areáli plážového kúpaliska je: od 9.00 hod. maximálne do 19.00 hod.
Prevádzkovateľ neručí za akékoľvek veci vnesené do priestoru plážového kúpaliska.
Kúpanie je povolené výlučne v plavkách.
Deťom do 15 rokov je vstup do plážového kúpaliska vyznačeného bójkami povolený len
v sprievode dospelej osoby.
Do plážového kúpaliska nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä
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zápalmi dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy,
malátnosťou, ďalej osoby s chorobami vzbudzujúcimi odpor, najmä kožnými vyrážkami, otvorenými
hnisavými alebo krvavými ranami a pod. Vstup nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými
chorobami a tiež bacilonosičstvom, ako i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná
choroba. Nie je povolený vstup osobám podnapitým, zahmyzeným a špinavým.
Návštevník je povinný dbať o vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných kúpajúcich sa.
V plážovom kúpalisku je zakázané zrážať iné osoby, znečisťovať vodu a priestory celého
areálu plážového kúpaliska.
Do priestorov plážového kúpaliska je zakázané vodiť akékoľvek domáce zvieratá, prinášať
rôzne chemické látky, nebezpečné predmety a podobne.
V prípade akýchkoľvek sťažností a prianí je potrebné obrátiť sa na vedenie plážového kúpaliska.
Návštevníci plážového kúpaliska sú povinní dodržiavať všetky pokyny pracovníkov plážového
kúpaliska
a taktiež členov vodnej záchrannej služby.
Návštevníkom plážového kúpaliska je zakázaný vstup do areálu kempu, ktorý je oddelený od priestoru
plážového kúpaliska oplotením.

l) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci
Prvú pomoc poskytujú pracovníci vodnej záchrannej služby, ktorí vykonávajú dozor nad
kúpajúcimi sa. Prvá pomoc sa poskytuje v stanici vodnej záchrannej služby.
Vybavenie skrinky: uvedené na prílohe tohto poriadku.
m) spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom
Zabezpečenie dozoru nad bezpečnou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska a na
poskytovanie prvej pomoci vykonávajú odborne kvalifikovaní plavčíci vodnej záchrannej služby Miestneho
spolku SČK Lipt. Mikuláš.

Prevádzkový poriadok vypracoval: Petronela Petříčková, zodpovedná vedúca plážového kúpaliska

Vybavenie skrinky na prvú pomoc
Liečivá
ACYLPYRÍN 10 tabI.
KINEDRYL tabI.
OPHTHAL SEPTONEX
PEROXID 3%
Obväzový materiál
Gáza skladaná 7,5 cm x 7.5 cm á 5 ks
Spofaplast 1,25 cm x 5 m
2,5 cm x 5 m
Spofaplast rýchloobväz:
6 cm x 2 cm á 5 ks
8 cm x 4 cm á 3 ks
Ovínadlo hydrofilné sterilné:
5 cmx5m
10cmx5m 5
Šatka trojrohá
Vata obväzová ster. lis. 25gr.
Obväz NERIT
Vankúšik PORIN
Zdravotnícke pomôcky
Nožničky
Pinzeta anatomická
Rúško resuscitačné
Teplomer
Špendlíčky zatváracie
TRAUMACEL zásyp
Termo fólia
Rukavice sterilné
Gázové tampóny

1
1
1
1
1
5
2
1
2
3

1
1
1
1
6
1
1
10
1

Ostatné pomôcky- rôzne
Papier hrubší na zhotovenie provizórneho pohárika na pitie 20 x 20 cm
10
Záznamník s ceruzkou
1
Tabletky na prípravu pitnej vody
1
Brašna zdrav. - prázdna
1
Pri použití dezinfekčných prostriedkov upozorniť na prípadné možné alergické reakcie

