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PRÍPRAVA   AREÁLU   NA   LETNÚ   SEZÓNU

S prípravou  areálu  Kuchajda  na  letnú  sezónu  2017  sme  začali  v  mesiaci  apríl  a 
pokračovali až do slávnostného otvorenia  dňa  24. júna 2017. Príprava spočívala v prácach 
zameraných na opravu a údržbu celého areálu prírodného areálu Kuchajda.

V rámci  prípravy areálu boli vykonané nasledovné práce:
a/ orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromoch a
    odburiňovanie a obrezávanie kríkových porastov
b/ jarné hrabanie plôch /vrátanie odvozu odpadov/
c/ kosenie a vyhrabávanie trávnatých plôch v celom areáli a odvoz trávy
d/  doplnenie  piesku  na  plážových  volejbalových  ihriskách,  v  detských  doskočiskách 
a v telocvičniach v prírode
e/ údržba osvetlenia
f/ montáž plážových spŕch /sprchovacích ružíc, ventilov a dverí prezliekarní/
g/ údržba informačných tabúľ:
- Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda
- Informačné tabule na všetkých vstupoch 
- Zákazové tabule 

h/vyčistenie dna jazera potápačmi a následný odvoz odpadu
i/ oddelenie časti jazera pre kúpajúcich bójami 
j/ osadenie troch veží pre plavčíkov vodnej záchrannej služby
k/ denné   vyzbieranie   odpadu,   vyprázdňovanie  malých odpadových          
   košov  a odvoz odpadu z areálu

V rámci  opravy  a  údržby  na  trvalo  zabudovaných  zariadeniach  boli  vykonané 
nasledovné práce:
a/ maliarske a štukatérske práce na 2 plážových prezliekarňach
b/ oprava  a náter detských hracích prvkov a lavičiek 
c/ náter a montáž plážových ležadiel
d/ oprava basketbalových košov  
e/ údržba multifunkčného ihriska
f/ údržba petanqových ihrísk
g/ zasekanie okrajov volejbalových  ihrísk 
h/ oprava a náter amfiteátra 
i/  osadenie  2 ks žúmp
j/ pripojenie bufetu na elektrickú energiu a vodu

Pred otvorením a počas letnej sezóny okrem akcií kultúrneho leta boli na Kuchajde 
nasledovné podujatia:

- 6.5. Run in Colors 2017
- 13.5. „Míľa pre mamu“ 
- 27.5. „Deň Slovana“
- 3.6. Bratislava Cup v králičom hope
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- 28.5. MDD
- 19.6. Celoslovenské stretnutie dvojčiat a viacerčiat 

- 24.6. Otvorenie Kultúrneho leta 2017
- 19.8. Lovci pokladov
- 1.9. Rodinný deň
- 8.9. Novomestské vinobranie 2017
- 9.9. Záver Kultúrneho leta 2017

- Letné kino na Kuchajde – každú stredu a sobotu v mesiaci júl od 21,30   hod.,  v 
auguste od 21,00 hod. 

- Letná joga na Kuchajde – každý pondelok a stredu od 17,45 hod. do 18,45 hod. 
- Fitness na Kuchajde – každý utorok  a štvrtok v čase 18,00 hod. do 19,00 hod. 
- Rodinný pilates na Kuchajde - každý utorok  v čase 10,00 hod.

KÚPACIA   SEZÓNA A     KULTÚRNE   LETO  

Kúpacia sezóna sa začala dňom 24. júna a ukončila sa 31. augusta 2017. Dňa 24. júna 
2017 starosta mestskej časti slávnostne otvoril Kultúrne leto. 
Dňom otvorenia letnej sezóny sa každú sobotu konali  programy Kultúrneho leta 2017,  ktoré 
organizoval MÚ BNM.

Počas  celej  letnej  sezóny  boli  v prevádzke   bufety  s občerstvením.  Na  otvorení 
Kultúrneho leta bol pre návštevníkov pripravený bohatý program: ukážky dobových súbojov 
a tradícií,  súťaže pre deti  a rodiny, nafukovacie atrakcie,  cukrová vata,  pukance, kolotoče, 
ohňová šou,  vatra  a veľkolepý ohňostroj. 

Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Bratislava,  hl.  m.  SR  číslom 
HŽP/10657/2017  zo  dňa  20.  júna  2017  vydal  súhlas  s uvedením  prírodného  kúpaliska 
Kuchajda  do prevádzky v letnej  sezóne 2017. Odber  a rozbor  vody z jazera  v 14-dňových 
intervaloch zabezpečoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

Výsledky rozboru vzoriek vody, ktoré boli odobraté z jazera Kuchajda v dňoch 24. 7. 
2017 a opakovane 31. 7. 2017, preukázali prekročenie limitných hodnôt v mikrobiologickom 
ukazovateli  črevné  enterokoky,  čo  je  v rozpore  z úst.  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. Uvedené predstavovalo reálne riziko ohrozenia zdravia kúpajúcich sa osôb.

Na  základe  uvedeného  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Bratislava, 
Nariadením o zákaze kúpania číslo HŽP/14259/2017 zo dňa 3. 8. 2017 nariaďuje nasledovné 
opatrenie:  umiestniť  varovné  tabule  v areáli  prírodného  kúpaliska  Kuchajda  v Bratislave 
s upozornením  v znení:  „Zákaz  kúpania  z dôvodu  nevyhovujúcej  mikrobiologickej  kvality  
vody.“
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Ihneď po doručení  výzvy t.j.  3.  8.  2017 sme osadili  varovné tabule  na všetky vstupy do 
prírodného areálu Kuchajda.

Pri opakovanom odbere vzoriek vody zo dňa 14. 8. 2017 a 21. 8. 2017 bol preukázaný 
súlad  s citovanou  vyhláškou.  Z uvedených  dôvodov  bolo  zrušené  Nariadenie  o zákaze 
kúpania zn. HŽP/14259/2017 zo dňa 3. 8. 2017.

-3-
Každý deň od otvorenia letnej kúpacej sezóny bol areál Kuchajda vždy ráno ručne 

vyčistený.  Každé podujatie Kultúrneho leta a  letného kina EKO – podnik VPS zabezpečil 
vyčistenie  areálu.  Neustále  udržiavanie  čistoty  a  odstraňovanie  drobných  technických 
nedostatkov   v  areáli  Kuchajda  zabezpečovali  traja zamestnanci. Opravy  a  údržbu  na 
sprchách,  osvetlení,   zariadeniach  športovísk  a  hracích  prvkov,  polievanie  areálu  sme  si 
zabezpečovali  vo  vlastnej  réžii. Stredisko Dopravy  zabezpečovalo  vývoz 
fekálií, vyprázdňovanie  veľkokapacitných  kontajnerov.  Stredisko  údržby  zelene 
zabezpečovalo podľa potreby kosenie, vyhrabanie areálu a orezy stromov a kríkov. 

Počas letnej kúpacej sezóny boli denne v prevádzke:
-   4 verejné hygienické zariadenia
-   2 plážové prezliekarne /10 kabínok/
-   6 plážových spŕch
-   1 tenisový kurt
-   4 ihriská na plážový volejbal
-   1 ihrisko so 4-mi košmi na basketbal
-   48 plážových ležadiel
-    detské hracie prvky
-   4 kovové konštrukcie na cvičenie 
-   6 stolnotenisových stolov
-   10 ihrísk na petangue
-   3 fitnes prvky
-   4 cvičiace stroje pre seniorov
-   8 cvičiacich strojov

Záver Kultúrneho leta 9. 9. 2017 sa začal športovo-zábavným programom pre deti, 
detské  súťaže,  nafukovacie  atrakcie,  kolotoče,  cukrová  vata,  pukance.  Popoludnie  na 
Kuchajde sa nieslo v duchu kultúry a zábavy. Vystúpenia boli rôznorodé, každý si mohol nájsť 
svoj žáner. Vrcholom večera bolo ohňová show a zapálenie vatry. 
Denné čistenie areálu pokračuje aj po skončení letnej sezóny a je zabezpečené zamestnancami 
Strediska   DI,  areálu  Kuchajda  a  údržby.  V  septembri  sa  začne  s  prípravou  areálu  na 
zazimovanie – spŕch, plážových prezliekarní, demontáž  pevného sedenia pred amfiteátrom, 
zabezpečenie dennej prevádzky jedného verejné hygienického zariadenia v  areáli Kuchajda.
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