Správa o vyhodnotení výkonu štátneho zdravotného dozoru nad vodou na kúpanie
 za letnú turistickú sezónu  2012 
na umelých a  prírodných kúpaliskách.

	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene vykonáva štátny zdravotný dozor v okresoch Zvolen, Detva a Krupina.

Umelé kúpaliská

	Okres Zvolen

V okrese sa nachádzajú 3 termálne a 4 netermálne kúpaliská.

	Termálne kúpalisko Kováčová so 4 bazénmi. 

Kúpalisko v tomto roku v letnej turistickej sezóne  pre rozsiahlu rekonštrukciu mimo prevádzky. 
	
Netermálne kúpalisko Zvolen – Neresnica so 4 bazénmi.

Kúpalisko prevádzkuje spoločnosť Complex International a.s., Moyzesova 7883/39, Zvolen,    IČO 36 029 874. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov kúpaliska vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 26.6.2012 s kapacitou kúpaliska 2125 osôb, súčasťou  posudku bolo aj schválenie prevádzkového poriadku. 
Stánky s občerstvením prevádzkovali fyzické osoby oprávnené na podnikanie resp. právnické osoby (uvedenie týchto zariadení do prevádzky je v pôsobnosti odd. hygieny výživy a posudky sú vydávané na základe individuálnych podaní jednotlivých podnikateľov). Na kúpalisku sú k dispozícii štyri bazény: plavecký, neplavecký – Junior, detský a bazén s tobogánom (napúšťaný je denne a počas prevádzky bol napúšťaný len v prípade priaznivého počasia počas víkendov). Počas sezóny nebolo zaznamenané prekročenie medzných hodnôt ukazovateľov po stránke mikrobiologickej, biologickej a fyzikálno - chemickej. Teplota vody sa aj tento rok  pohybovala v dolných hraniciach predpísanej hodnoty. Prevádzkovateľ zaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a viedol potrebnú evidenciu o prevádzke kúpaliska.  LTS ukončená 2.9.2012.   

Bazén pri rekreačnom stredisku Zvolen Sekierska dolina s jedným bazénom

Tento viac športový areál vrátane neplaveckého bazénu (detský bazén nebol v prevádzke)  prevádzkuje spoločnosť Športcentrum Ekoma, s.r.o., so sídlom Sekier – Osada 8746, Zvolen             IČO 45 426 376. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov kúpaliska vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 28.6.2012 s kapacitou kúpaliska 40 osôb, súčasťou  posudku bolo aj schválenie  prevádzkového poriadku. Bazén je napúšťaný pitnou vodou z verejného vodovodu a využíva sa ako doplnková služba na požiadanie klientov v lete. Prevádzkovateľ zaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a viedol potrebnú evidenciu o prevádzke kúpaliska. LTS ukončená 29.8.2012.


Aqua beach Orlík v Športovom areáli Orlík vo Zvolene  s tromi bazénmi

Športový areál vrátane Aqua beach Orlík prevádzkuje fyzická osoba oprávnená na podnikanie Emília Orságová – ORLÍK, Školská 2459/76, Zvolen IČO 37 548 191. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov kúpaliska vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 6.6.2012 s kapacitou kúpaliska 250 osôb, súčasťou  posudku bolo aj schválenie prevádzkového poriadku. Občerstvenie je zabezpečené bufetom umiestneným v areáli kúpaliska, ktorý prevádzkuje identický prevádzkovateľ. 
Pozostáva z troch bazénov: plaveckého, neplaveckého a detského. 
Počas sezóny bolo zaznamenané prekročenie medzných hodnôt ukazovateľov po stránke mikrobiologickej v neplaveckom bazéne a detskom bazéne. Prevádzkovateľ po doručení vzoriek z laboratória, okamžite vykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prevádzku pozastavil a opätovne odobral vzorky na rozbor a po ich negatívnom výsledku začal bazény prevádzkovať. Uvedené oznámil dodatočne na RÚVZ. Po stránke biologickej bolo zaznamenané prekročenie MH  v plaveckom bazéne (producenty). Fyzikálno- chemické ukazovatele nespĺňali požadované limity v ukazovateli teplota vody (neplavecký), zákal (neplavecký a detský) a amónne ióny (plavecký). Prevádzkovateľ zaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a viedol potrebnú evidenciu o prevádzke kúpaliska. LST bola ukončená v plaveckom bazéne 7.9.2012 a v ostatné bazény 12.9.2012. 

Termálne kúpalisko Sliač s dvomi bazénmi

Kúpalisko prevádzkovala spoločnosť KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač,  IČO: 31 642 438. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov kúpaliska vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 3.5.2012 s kapacitou kúpaliska 478 osôb, súčasťou  posudku bolo aj schválenie prevádzkového poriadku. Na kúpalisku sú k dispozícii dva termálne bazény: detský a neplavecký bez recirkulácie vody. Na napúšťanie sa používa minerálna voda, ktorá je riedená pitnou vodou. 
V rámci výkonu ŠZD počas letnej sezóny boli odobraté vzorky bazénovej vody, ktoré vyhovovali platnej legislatíve. Prevádzkovateľ počas letnej turistickej sezóny pravidelne predkladal rozbory bazénových vôd. Zvýšenie  medzných hodnôt v ukazovateľoch zákal, farba a pH, sa nepovažuje za prekročené vzhľadom k tomu, že bazény sú napúšťané minerálnou vodou. Ostatné ukazovatele vyhovovali 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. LTS ukončená 15.9.2012. 

Termálne kúpalisko v Liečebno – rehabilitačnom stredisku Kováčová s dvomi bazénmi 

Prevádzkovateľom kúpaliska je Liečebno – rehabilitačné stredisko Zboru väzenskej a justičnej stráže a Otvorené oddelenie v LRS, Bienska dolina 27, Kováčová IČO 00 738 328. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie letného kúpaliska do prevádzky vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 28.6.2012,  súčasťou  posudku bolo aj schválenie prevádzkového poriadku. Bazény (neplavecký a detský) sú napúšťané termálno-minerálnou vodou a slúžia výlučne pre klientov tohto zariadenia (zariadenie má celoročnú prevádzku). 
Predkladané laboratórne rozbory vzoriek vody na kúpanie prevádzkovateľom boli v súlade s platnou legislatívou. LTS ukončená 2.9.2012.  

ŠLÚ Marína Kováčová – vonkajší bazén 

Slúži pre poskytovanie liečebno-rehabilitačných procedúr pod dohľadom odborného personálu len pre pacientov Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p. Kováčová – kúpele počas letnej sezóny. Do prevádzky bol uvedený 31.5.2012.  Bazén je zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu. Prevádzkovateľ odoberal vzorky bazénovej vody a predkladal ich na RÚVZ so sídlom vo Zvolene   v pravidelných intervaloch a rozsahu podľa platnej legislatívy, zaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a viedol potrebnú evidenciu o prevádzke vonkajšieho bazéna.  
V rámci výkonu ŠZD bolo zaznamenané prekročenie medzných ukazovateľov kvality bazénovej vody po stránke mikrobiologickej: Staphylococcus aureus a po stránke fyzikálno- chemickej: voľný chlór. Nakoľko prevádzkovateľ po upozornení na zistený nedostatok reagoval okamžitým opatrením na jeho odstránenie a následne odobral vzorku vody na laboratórny rozbor, ktorého výsledok bol negatívny a zaslaný na RÚVZ, zákaz používania vody na kúpanie nebol vydaný. Po obdržaní rozborov s negatívnym výsledkom obnovil prevádzku bazénu. Rozbory vzoriek vody predložené prevádzkovateľom vyhovovali požiadavkám  vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z., o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. LTS ukončená 1.10.2012. 

Okres Detva

V okrese Detva sa nachádza jedno netermálne kúpalisko. 

Netermálne kúpalisko Detva  s tromi bazénmi. Kúpalisko bolo prenajaté fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie Eleonore Čipčalovej, Dolinky 1336/7, Detva IČO 46 228 659.  RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov kúpaliska do prevádzky vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 4.7.2012 pre prevádzku plaveckého bazénu s kapacitou kúpaliska 312, (detské bazény neboli uvedené do prevádzky z dôvodu technického poškodenia rozvodových systémov) súčasťou  posudku bolo aj schválenie poriadku a uvedenie do prevádzky zariadenia spoločného stravovania – bufetu s občerstvením.  
V rámci výkonu ŠZD odobratá vzorka bazénovej vody nevyhovovala požiadavkám podľa vyhl. MZ SR č. 72/2008 pre prekročenie medzných hodnôt v ukazovateli Pseudomonas aeruginosa a prevádzkovateľovi bol 24.8.2012 vydaný zákaz používať vodu na kúpanie. Zákaz nebol do konca sezóny zrušený.  Prevádzkovateľ nezaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a pri kontrole nepreukázal potrebnú evidenciu o prevádzke kúpaliska, za čo mu bola udelená bloková pokuta. 

Okres Krupina 

V okrese sa nachádzajú 4 kúpaliska - netermálne Krupina-Tepličky, vonkajší bazén v Kúpeľoch Dudince a.s. – kúpeľný dom Rubín, vonkajší bazén v kúpeľoch Slovthermae š.p. Dudince v kúpeľnom dome Diamant  a termálne kúpalisko Dudince.
 
Netermálne kúpalisko Krupina - Tepličky  

V roku 2012 prevádzkovateľ nepožiadal o uvedenie priestorov kúpaliska do prevádzky. 
 
	Rubín Dudince, vonkajší bazén  
	
Prevádzkovateľom tohto kúpaliska je spoločnosť Kúpele Dudince a.s. Kúpeľná 106, Dudince IČO 31 642 713. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov bazénu do prevádzky vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 2.4.2012 s kapacitou 355 osôb, súčasťou  posudku bolo aj schválenie predloženého a vypracovaného prevádzkového poriadku. 
Bazén je umiestnený vo vonkajšej časti pri  kúpeľnom dome Rubín a slúži pre klientov kúpeľov. Jedná sa o neplavecký bazén, ktorý je napúšťaný pitnou vodou z verejného vodovodu, napojený je na recirkulačný systém.
Prevádzkovateľ odoberal vzorky bazénovej vody a predkladal ich na RÚVZ so sídlom vo Zvolene   v pravidelných intervaloch a rozsahu podľa platnej legislatívy,  zaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a viedol potrebnú evidenciu o prevádzke kúpaliska.  Počas sezóny nebolo zaznamenané prekročenie medzných hodnôt ukazovateľov po stránke fyzikálno – chemickej, mikrobiologickej a biologickej nebolo zaznamenané. Bazén bude v prevádzke do konca mesiaca október 2012.

	Diamant Dudince, vonkajší bazén 

Prevádzkovateľom tohto kúpaliska je spoločnosť SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant      Dudince š.p., IČO 00 165 506. Bazén je umiestnený vo vonkajšej časti pri  kúpeľnom dome Diamant a slúži výlučne pre klientov kúpeľov. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov bazénu do prevádzky vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 11.5.2012 s kapacitou  300 osôb, súčasťou  posudku bolo aj schválenie  prevádzkového poriadku. Jedná sa o neplavecký bazén, ktorý je napúšťaný pitnou vodou z verejného vodovodu, napojený je na recirkulačný systém. 
Prevádzkovateľ odoberal vzorky bazénovej vody v pravidelných intervaloch a rozsahu, podľa platnej legislatívy a predkladal ich na RÚVZ. V rámci výkonu ŠZD odobratá vzorka bazénovej vody nevyhovovala požiadavkám podľa vyhl. MZ SR č. 72/2008 pre prekročenie medzných hodnôt v ukazovateli Pseudomonas aeruginosa a prevádzkovateľovi bol vydaný zákaz používať vodu na kúpanie. Po vykonaní opatrení a predložení negatívneho výsledku rozboru vzorky vody na kúpanie bol zákaz zrušený.   LTS bola ukončená 30.9.2012. 

Kúpalisko Dudinka v Dudinciach so štyrmi bazénmi

Prevádzkovateľom tohto kúpaliska je spoločnosť Kúpele Dudince a.s. Kúpeľná 106, Dudince IČO 31 642 713. RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe podanej žiadosti na uvedenie priestorov bazénu do prevádzky vydal pre túto činnosť kladný posudok dňa 11.6.2012 s kapacitou 1085 osôb, vrátane dvoch stánkov s občerstvením, ktoré sú umiestnené v areáli kúpaliska (jeden bufet prevádzkoval iný právny subjekt).  Súčasťou  posudku bolo aj schválenie prevádzkových poriadkov pre umelé kúpalisko a pre stánky s občerstvením. 
Na kúpalisku sú umiestnené 4 bazény. Minerálny bazén je napĺňaný termálnou vodou z prírodného liečivého zdroja Kúpeľný S-3, voda v ňom sa vymieňa denne. Ostatné bazény detský, neplavecký relaxačný a atrakciový neplavecký sú napojené na recirkulačný systém a napĺňané pitnou vodou z verejného vodovodu. 
Prevádzkovateľ odoberal vzorky bazénovej vody a predkladal ich na RÚVZ so sídlom vo Zvolene   v pravidelných intervaloch a rozsahu podľa platnej legislatívy, zaznamenával jednotlivé denné merania ukazovateľov kvality bazénovej vody  a viedol potrebnú evidenciu o prevádzke kúpaliska.  
V rámci výkonu ŠZD bolo zaznamenané prekročenie medzných ukazovateľov kvality bazénovej vody po stránke mikrobiologickej v minerálnom bazéne Koliformné baktérie a Escherichia coli. Nakoľko sa jedná o bazén vypúšťaný denne, prevádzkovateľ bol na zistený nedostatok telefonicky upozornený a na základe uvedených skutočností vykonal čistenie bazénu a jeho okolia, následne odobral vzorky. Po ukončení rozborov s negatívnym výsledkom obnovil prevádzku bazénu. Po stránke fyzikálno – chemickej  boli prekročené v ukazovateli pH v rekreačnom a atrakciovom bazéne. Po stránke biologickej  ukazovatele neboli prekročené. LTS prevádzkovateľ ukončil 16.9.2012 v troch bazénoch – detský, neplavecký relaxačný a atrakciový a 23.9.2012 v minerálnom bazéne.
	

Prírodné kúpacie oblasti

V pôsobnosti RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa nenachádzajú prírodné rekreačné lokality – kúpacie oblasti s organizovanou ani s neorganizovanou rekreáciou.

Záver

Odbery vzoriek a rozsah laboratórnych vyšetrení bazénových vôd boli prevádzkovateľmi vykonávané podľa s vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z.z., o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. 
V rámci výkonu ŠZD zameraného na dodržiavanie zásad vypracovaných a schválených prevádzkových poriadkov na jednotlivých kúpaliskách neboli zaznamenané závažné nedostatky počas LTS 2012, okrem kúpaliska v Detve, kde prevádzkovateľ nepredložil evidenciu denných meraní, za čo mu bola uložená bloková pokuta.  
Po vykonaní ŠZD zameraného na odber vzoriek boli počas sezóny   vydané dva zákazy používania vody na kúpanie za prekročenie medzných hodnôt v mikrobiologických ukazovateľoch  pre Vonkajší bazén v Kúpeľoch Diamant v Dudinciach (zákaz bol po vykonaných opatreniach a predložení negatívneho laboratórneho rozboru zrušený)  a pre Kúpalisko Detva v Detve, kde zákaz používať vodu na kúpanie  nebol zrušený do konca LTS 2012.  
 V prípade prekročenia medzných  hodnôt ukazovateľov kvality bazénovej vody zistených v rámci rozborov vykonávaných  prevádzkovateľmi,   prevádzkovatelia po tomto zistení uvedenú skutočnosť oznámili na RÚVZ a vykonali nápravné opatrenia (čistenie bazénov, ich dezinfekciu, čistenie okolia atd.) s následným odberom a  rozborom vzorky bazénovej vody.  Po obdržaní negatívnych výsledkov z laboratórií prevádzku bazénov obnovili.
Vo vzorkách zameraných na vyšetrenie fyzikálno – chemických ukazovateľov boli prekročené medzné hodnoty v ukazovateľoch teplota vody, voľný a viazaný chlór, pH – reakcia vody a amónne katióny, vo vzorkách zameraných na vyšetrenie biologických ukazovateľov boli prekročené medzné hodnoty v ukazovateli: producenty.  Za uvedené nedostatky zákaz používania vody na kúpanie nebol vydaný.  
Denné meranie hodnôt fyzikálno-chemických ukazovateľov: reakcia vody /pH/, priehľadnosť, teplota vody a aktívny chlór boli počas sezóny vykonávané prevádzkovateľmi v intervaloch podľa vyššie citovanej vyhlášky. O meraní bola vedená evidencia denne, táto skutočnosť však vo vypracovaných tabuľkách (správa) nie je zaznamenaná, taktiež bola vedená  evidencia o prevádzke kúpalísk.  


