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PRÍPRAVA   AREÁLU   NA   LETNÚ   SEZÓNU 
 
 S prípravou areálu Kuchajda na letnú sezónu 2011 sme začali v mesiaci apríl a 
pokračovali až do slávnostného otvorenia dňa 18. júna 2011. Príprava spočívala v 
prácach zameraných na opravu a údržbu celého areálu prírodného kúpaliska 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/ 1-krát kosenie s vyhrabávaním trávnatých plôch v celom areáli a odvoz trávy 
d/ výmena a doplnenie piesku na plážových volejbalových ihriskách, detských 
ihriskách  a v telocvičniach v prírode 
e/ údržba osvetlenia 
f/  montáž plážových spŕch /sprchovacích ružíc, ventilov a dverí prezliekarní/ 
g/ nainštalovanie chýbajúcich informačných a zákazových tabúľ: 

- Prevádzkový poriadok prírodného areálu Kuchajda 
- Zákaz vodenia psov 
- Zákazová tabuľa /jazdenie na bicykli a kolieskových korčuliach, kladenie 

ohňa, stanovanie, vodenie psov, odkladanie odpadu mimo smetné nádoby/ 
h/ nainštalovanie zákazovej tabule na móle: 

- Zákaz skákania z móla, len na vlastné nebezpečie 
i/ vyčistenie dna jazera potápačmi a následný odvoz odpadu 
j/ oddelenie časti jazera pre kúpajúcich bójami  
k/ osadenie troch veží pre plavčíkov vodnej záchrannej služby 
l/ denné   vyzbieranie   odpadu   a   naplavenín,   vyprázdňovanie  malých odpadových           
   košov  a odvoz odpadu z areálu 
 

V rámci opravy a údržby na trvalo zabudovaných zariadeniach boli vykonané 
nasledovné práce: 
a/ premaľovanie 3 budov  WC a 2 plážových prezliekarní  
b/ oprava  a náter detských hracích prvkov   
c/ nainštalovanie a náter plážových ležadiel 
d/ oprava  košov  na basketbalovom  ihrisku 
e/ zasekanie okrajov volejbalových  ihrísk  
f/ výmena 3 elektrických rozvádzačov a umiestnenie elektrických rozvodov do zeme 

 
Pred otvorením a počas letnej sezóny okrem akcií kultúrneho leta boli na 

Kuchajde  nasledovné podujatia: 
-    Beh sebaprekonávania – raz za mesiac 
-    13. 4.     Vítanie jari na Kuchajde 
-      1. 6.     Medzinárodný deň detí 
-    12. 6.     Akcia „Milujem svoje mesto“ 
-    18. 6.     Otvorenie Kultúrneho leta 2011 
-    28. 6.     Slávnostná školská akadémia pre ZŠ s MŠ Cádrova 23 
-    21. 8.      „Deň detí – rozlúčka s prázdninami“ 



- Letná joga na Kuchajde – každý utorok a vo štvrtok v čase od 18,30 hod. do 
19,30 hod. v mesiacoch júl a august 

- Letné kino na Kuchajde – každú stredu a sobotu v mesiacoch júl od 21,30   
hod., august od 21,00 hod. a september od 20,00 hod. 

 
 

KÚPACIA   SEZÓNA A KULTÚRNE   LETO 
 

Počas celej letnej sezóny boli v prevádzke  stánky s občerstvením. Na otvorení 
a ukončení Kultúrneho leta boli pre návštevníkov pripravené ukážky výrobkov 
ľudových remesiel, trampolíny, nafukovacie atrakcie, cukrová vata a pukance. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR číslom 

HŽP/9620/2011 zo dňa 1. júna 2011 vydal súhlas s uvedením prírodného kúpaliska 
Kuchajda do prevádzky v letnej sezóne 2011. Odber a rozbor vody z jazera v 15-
dňových intervaloch zabezpečoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Podľa 
vykonaných rozborov a analýzy voda v jazere Kuchajda počas celej kúpacej sezóny 
spĺňala všetky požiadavky kvality vody na kúpanie v zmysle vyhlášky MZ SR.  
  
 Kúpacia sezóna sa začala dňom 18. júna a trvala do 31. augusta 2011. Dňa 18. 
júna 2011 starosta mestskej časti slávnostne otvoril Kultúrne leto.  
 
 Dňom otvorenia letnej sezóny sa každú sobotu konali  programy Kultúrneho 
leta 2011,  ktoré organizoval MÚ a Stredisko kultúry. 

Každý deň od otvorenia letnej kúpacej sezóny bol areál Kuchajdy vždy ráno 
ručne vyčistený.  

 
Areál bol počas sezóny štyrikrát pokosený a vyhrabaný. Na každé podujatie 

Kultúrneho leta a pred každým vysielaním letného kina EKO – podnik VPS zabezpečil 
zamestnancov na ručný zber odpadu. 
 
 Neustále dodržiavanie čistoty, poriadku, vyhrabávanie naplavenín a 
odstraňovanie drobných technických nedostatkov  v areáli Kuchajda zabezpečovali 
štyria zamestnanci Divízie detských ihrísk a VHZ. Náročnejšie opravy zabezpečovali 
zamestnanci útvaru Údržby a opravárenských činností. Išlo o opravy na sprchách, 
 rozvodoch vody, fontáne, osvetlení,  zariadeniach športovísk a hracích prvkov. 
V rámci údržby areálu Divízia dopravných a verejnoprospešných prác zabezpečovala 
vývoz fekálií, vyprázdňovanie veľkokapacitných kontajnerov ako aj strojné čistenie 
vnútorných a vonkajších chodníkov pri otvorení a ukončení Kultúrneho leta.                                                 
 
Počas letnej kúpacej sezóny boli denne v prevádzke: 
-   4 verejné hygienické zariadenia 
-   2 plážové prezliekarne /10 kabínok/ 
-   4 plážové sprchy 
-   1 tenisový kurt 
-   4 ihriská na plážový volejbal 



-   1 ihrisko so 4-mi košmi na basketbal 
- 48 plážových ležadiel 
-   detské hracie prvky 
-   2 konštrukcie telocvičňa v prírode 
-   1 fontána 
-   5 stolnotenisových stolov 
- 10 ihrísk na petangue 
-   3 fitnes prvky 
 
Čistotu, poriadok a prevádzku zabezpečovali:                                                  
 -  4 zamestnanci na zber odpadu   
 -  4 strážnici  
 -  8 toaletáriek 
 

Podľa štatistickej informácie zo zásahov vodnej záchrannej služby počas celej 
letnej sezóny bol počet zachránených topiacich sa 7 osôb, z toho 2 deti bez dozoru 
rodičov, 3 dospelí pod vplyvom alkoholu a 2 dospelí /kŕče v končatinách/. Počet 
ošetrených ľahších poranení bol 55 a počet vážnejších poranení s nutnosťou prevozu 
do nemocnice bol 1. Jednalo sa predovšetkým o drobné rezné poranenia nôh a rúk 
zapríčinené prevažne vodnými ulitníkmi alebo ostrými kameňmi.  
  
 Dňa 27. 8. 2011 bolo slávnostné ukončenie Kultúrneho leta.  Z dôvodu 
nepriaznivého počasia bol zrušený ohňostroj a predčasne ukončená akcia. 
  

Denné čistenie areálu pokračuje aj po skončení letnej sezóny a je zabezpečené 
zamestnancami Divízie detských ihrísk  a VHZ. Koncom septembra začne príprava 
areálu na prezimovanie – demontáž plážových ležadiel, pevného sedenia, spŕch 
a plážových prezliekarní. Znížime počet odpadových košov a zabezpečíme prevádzku 
jedného verejného WC. 
 
 


