Kúpacia sezóna 2020 v regióne Liptov – spádová oblasť okresov Liptovský Mikuláš a
Ružomberok
V okrese Lipt. Mikuláš je prírodné kúpalisko na vodnej nádrži Liptovská Mara.
Jeho prevádzka je povolená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Liptovskom Mikuláši (ďalej RÚVZ). Prevádzkovateľ kúpaliska je Obec Liptovský
Trnovec. Kapacita kúpaliska je 750 osôb. Stav zariadení a priestorov kúpaliska je na
vyhovujúcej úrovni. Kvalita vody na plážovom kúpalisku je kontrolovaná akreditovaným
laboratóriom.
V regióne Liptova je registrovaných v IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
29 umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou. Medzi najvýznamnejšie patrí Aquapark
Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Kúpele Lúčky, Turisticko – relaxačný komplex
Liptovská Osada a Kryté plavárne v Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku a v Hoteli SOREA
Máj v Liptovskom Jáne. Ďalej medzi kúpaliská s celoročnou prevádzkou zaraďujeme
aj bazény v hotelových a rekreačných zariadeniach. Verejnosťou najčastejšie navštevované
sú bazény v Grand Hoteli Permon Podbanské a bazény v jednotlivých zariadeniach
cestovného ruchu v Demänovskej Doline.
Aquapark Tatralandia je zariadenie s celoročnou prevádzkou.
V areáli kúpaliska je k dispozícii 14 bazénov. S celoročnou prevádzkou sú 2 vonkajšie
termálne bazény bez recirkulácie vody a 8 bazénov s recirkuláciou vody v krytej hale, ktoré
sú napúšťané pitnou vodou. Dva z nich sú napúšťané slanou vodou. Ďalšie 4 vonkajšie
bazény s recirkuláciou vody sú v prevádzke len v letných mesiacoch. Kapacita zariadenia
počas letnej turistickej sezóny je 5000 osôb.
Vodný park Bešeňová je kúpalisko s celoročnou prevádzkou. Kapacita zariadenia
bola stanovená na 6500 osôb v letnej sezóne a 3500 osôb v zimnej sezóne.
V súčasnosti je v zariadení spolu 21 bazénov, 8 sezónnych a 13 bazénov s celoročnou
prevádzkou
Kúpaliská so sezónnou prevádzkou - Letné termálne kúpalisko TERMAL raj pri Hoteli
SOREA Máj, Jánska dolina. Ide o sezónne zariadenie, ktorého prevádzkovateľom je
SOREA spol. s r.o., Odborárske námestie 3, Bratislava.
Prevádzka zariadenia je povolená orgánom verejného zdravotníctva. Maximálna
kapacita kúpaliska bola určená na 1900 osôb. V zariadení sa nachádzajú 4 termálne bazény
bez recirkulácie vody (plavecký bazén, neplavecký bazén – Fontánka, detský bazén, kľudový
bazén).
Na kúpaliskách je vykonávaný štátny zdravotný dozor, vrátane odberu vzoriek na
laboratórny rozbor pracovníkmi RÚVZ. Prevádzkovatelia kúpalísk majú povinnosť
vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladať
RÚVZ protokoly o skúške bazénových vôd analyzovaných v akreditovanom laboratóriu
v intervaloch podľa druhu bazénov v zmysle vyhl. 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. V prípade
nevyhovujúcich výsledkov je prevádzkovateľ povinný okamžite vykonať opatrenia na
odstránenie nedostatkov a vyhovujúcu kvalitu vody potvrdiť novým laboratórnym rozborom
predloženým na RÚVZ.

