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REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

BRATISLAVA  hlavné mesto 
_____so sídlom v Bratislave, Ružinovská  8, PSČ  820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26____ 

Číslo: HŽP/8382/2022                                                                       Bratislava, 27.05.2022 

  

 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave (ďalej len „RÚVZ...“)  ako  vecne  a  miestne  príslušný   orgán  podľa   §  3  

odsek 1  písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g)   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 (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) vo veci 

posúdenia  žiadosti  účastníka konania – Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., Námestie  

1. mája 53/4, 903 01 Senec  (IČO: 44 537 476) zo dňa 27.04.2022 podľa § 13 odsek 4 písm. 

a) a  b)  zák. č. 355/2007 Z. z. a § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto   

 

r o z h o d o l   : 

 

           Podľa  § 13 ods. 4 písm. a)  zák. č. 355/2007 Z. z.  návrhu   účastníka   konania  - 

Správa cestovného  ruchu Senec s.r.o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec                     

(IČO: 44 537 476)  sa  vyhovuje  a  s uvedením Rekreačného areálu Slnečné jazerá            

v  Senci v kúpacej sezóne 2022 v období  01.06.2022 -  15.09.2022  do   prevádzky  sa   

súhlasí.   
          Súčasne sa podľa § 13 ods. 4 písm. b) zák. č. 355/2007 Z. z.  schvaľuje   prevádzkový 

poriadok  predmetného zariadenia.   

 

                                             O d ô v o d n e n i e : 

 

         Účastník konania - Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., Námestie 1. mája 53/4, 903 01 

Senec (IČO: 44 537 476), požiadal návrhom doručeným dňa 29.04.2022 podľa § 52 ods. 1 

písm. b) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tunajší orgán verejného zdravotníctva o súhlas na 

uvedenie Rekreačného areálu Slnečné jazerá v Senci v kúpacej sezóne 2022 v období od 

01.06.2022 do 15.09.2022  do prevádzky a schválenie prevádzkového poriadku.  

          Po preskúmaní spisového materiálu a na základe výsledkov miestnej ohliadky 

vykonanej odbornými pracovníkmi tunajšieho úradu dňa 26.05.2022 bolo zistené, že ide 

o účelové zariadenie poskytujúce rekreačné služby verejnosti vrátane kúpania s celkovou 

kapacitou 10 000 návštevníkov. Služby sú poskytované v časti Slnečných jazier sever, juh 

a východ - 5. pláž. V areáli sú situované ubytovacie bungalovy a apartmán so sezónnou 

prevádzkou, časť ubytovacích zariadení je možno využívať celoročne. Ubytovacie izby sú 

štandardne vybavené, každá má vlastné hygienické zázemie (sprcha, WC, umývadlo). V časti 

Slnečných jazier „sever“ je vyhradený stanový tábor pre 400 stanov a v časti „juh“ je 

autokemp pre 200 karavanov. K dispozícii sú samostatne stojace objekty hygienických 

zariadení a umyvární delené podľa pohlavia,  prezliekarne, kuchynky, spoločenská miestnosť. 

Okrem toho sú v areáli okolo vodnej plochy zatrávnené resp. štrkové pláže, detské ihriská, 

ihriská pre loptové hry, tenisové kurty a záchytné parkoviská. V časti Slnečné jazerá - juh je 

vyhradený 1 bungalov s miestnosťou prvej pomoci na zabezpečenie  odbornej  zdravotnej  



  

starostlivosti,  ktorá  je  zmluvne  zabezpečená  s firmou JM Rescue s.r.o., Janka Jesenského 

10, 903 01 Senec (zmluva zo dňa 28.03.2022).   

         Súčasťou podania bola zmluva o zabezpečení vodnej záchrannej služby s firmou Karol 

Bednárik - Karey, Rybárska 5, 903 01 Senec. K dispozícii bude dostatočný počet záchranárov 

- plavčíkov, ktorí disponujú potrebnou odbornou a zdravotnou  spôsobilosťou.  

           Predmetné zariadenie z hľadiska celkovej vybavenosti, režimových opatrení podľa 

prevádzkového poriadku, vstupnej kontroly a výsledkov kvality vody odobratej dňa 

18.05.2022 (V22-00999 – pláž-sever,  V22-00997 – pláž-juh a V22-00998 pláž-východ-       

5. pláž, spracovateľ RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave) spĺňa požiadavky 

vyhl. MZ 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  a  vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 

požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších 

predpisov.  

          Predložený prevádzkový poriadok zohľadňuje zásady ochrany zdravia návštevníkov 

rekreačného areálu  v zmysle § 8 citovanej  vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z. z.  a  § 15  vyhl. MZ 

SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov  

a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.  

        Z  uvedených dôvodov  bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

Upozorňujem, že prevádzkovateľ je povinný: 

1. Priebežne predkladať výsledky laboratórnych rozborov vody z predmetného prírodného 

kúpaliska podľa § 19 ods. 7 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. v spojení  s § 3 ods. 5 vyhl. 

MZ 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.  

2. Zabezpečovať vyhovujúcu hygienickú úroveň poskytovaných služieb a hygienicko-

prevádzkový režim v zmysle zásad  prevádzkového poriadku počas celej sezóny.  

 

                                                                                                                   

P o u č e n i e : 

 

          Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať 

odvolanie  do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.  

          Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho 

poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

       

                                                            

     Mgr. Eva Fitzová, MPH 

poverená vykonávaním funkcie    

regionálnej hygieničky 

Rozhodnutie dostane: 

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec   

 

Správny poplatok bol uhradený vo výške 50 eur /Potvrdenie o úhrade správneho poplatku/. 


