PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre Plaváreň Mesta Prievidza
Tento prevádzkový poriadok má slúžiť k dodržiavaniu platných predpisov o ochrane zdravia a
bezpečnosti návštevníkov Plavárne Mesta Prievidza a musí byť návštevníkmi v dobe
prevádzky bezpodmienečne dodržiavaný.
ČLÁNOK 1
1. Doba prevádzky plavárne a jej denný rozvrh pre používanie verejnosťou je vyznačený pri
vchode do zariadenia a pri pokladni.
2. Vstup do areálu je pre verejnosť povolený len s platnou vstupenkou, ktorú je možné
zakúpiť v pokladni. Ceny na jednotlivé kúpania sú uvedené v cenníku pri pokladni a na
vstupenke. Predaj vstupeniek začína otvorením zariadenia a končí hodinu pred jeho
uzavretím. Za stratené alebo nepoužité vstupenky sa náhrada neposkytuje. Denná vstupenka
platí len v deň jej vydania v dobe prevádzky. Podľa cenníka je pre vybrané skupiny osôb
možný aj bezplatný vstup do areálu. Bezplatný vstup do areálu je povolený pre skupiny
výučbového cyklu – plavecké športové triedy a iné športové triedy základných a materských
škôl (podľa rozpisu platného na príslušný kalendárny rok).
3. Deťom mladším ako 10 rokov je prístup do plavárne povolený len v sprievode dospelej
osoby.
4. Zakúpením vstupenky do plavárne sa každý návštevník dobrovoľne podrobuje
ustanoveniam tohto prevádzkového poriadku a pokynom zodpovedných pracovníkov.
Ustanoveniami prevádzkového poriadku a pokynmi zodpovedného pracovníka sú povinní
riadiť sa aj skupiny výučbového cyklu.
5. Pri plnom obsadení plavárne môže vedúci plavárne a ním poverené osoby uzatvoriť
prevádzku a prerušiť predaj vstupeniek do doby, kým sa plaváreň uvoľní.
ČLÁNOK 2
Vylúčenie z návštev plavárne:
1. Do plavárne nemajú prístup a z kúpania sú vylúčené osoby, ktoré majú akúkoľvek chorobu
ohrozujúcu zdravie iných osôb prítomných v bazéne (napr. kašeľ, kožné choroby, hnisavé
rany, zápal očných spojiviek, výtokové choroby a i.), alebo osoby, u ktorých sa v domácnosti
vyskytla nákazlivá choroba a kde chorý nie je od ostatných izolovaný, ďalej osoby
zahmyzené a opité.
2. Použitie zariadenia môže byť odopreté i osobám, ktorých návšteva by očividne mohla mať
rušivý vplyv na poriadok, bezpečnosť a čistotu prevádzky a na mravné spoločenské zásady.
3. Z tohto zariadenia môže byť vykázaný i ten návštevník, ktorý i napriek napomenutiu
nedodrží ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo neuposlúchne pokyny
zodpovedných pracovníkov, a to bez nároku na vrátenie vstupného. Za uskutočnený
priestupok môže byť oznámený príslušným bezpečnostným orgánom.

ČLÁNOK 3
Prevádzkové pokyny pre návštevníkov:
1. Všetky úkony v zariadení: odkladanie odevu v šatniach, používanie sprchy a iné sa
uskutočňujú v poradí, ako prichádzajú návštevníci do areálu. Pred vstupom do šatní areálu sú
návštevníci povinní vyzuť si obuv, použiť na odloženie obuvi vrecko a pokračovať bosí. Pri
návrate z areálu sa obujú až v prezuvárni.
2. Peniaze a cenné predmety nie je možné uložiť v pokladni a správa plavárne neručí za ich
stratu. Rovnako správa plavárne neručí za prinesené fotoaparáty, elektroniku, mobilné
telefóny a iné cenné veci. Predmety nájdené v priestore plavárne odovzdá nálezca plavčíkovi,
v pokladni alebo v kancelárii vedúceho plavárne. Nájdené predmety musia byť zapísané do
knihy nálezu.
3. Použitie bazénu bez dozoru, alebo prítomných zodpovedných pracovníkov nie je prípustné
z bezpečnostných dôvodov. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny a nariadenia
zodpovedného zamestnanca plavárne (plavčíka, poriadateľa a i.)
4. Čas použitia očistných spŕch pred vstupom do vody je určená na 2 až 5 min.
5. Čas na použitie bazénu vrátane vyzliekania a obliekania, je stanovený na vstupenke a táto
časová doba nesmie byť prekročená. Ak návštevník prekročí túto časovú dobu o viac ako 15
min., je povinný si zakúpiť novú vstupenku. Okrem toho môže byť zakúpená vstupenka na
ďalšie používanie tohto zariadenia podľa vývesného cenníka.
6. Pre obe pohlavia sú určené zvláštne miestnosti na prezliekanie a sprchovanie. Používanie
šatní alebo spŕch osobami rozdielneho pohlavia je zakázané.
7. Prezliekanie alebo odkladanie šatstva mimo určených priestorov nie je dovolené.
8. Pred kúpaním v bazéne sú návštevníci povinní z dôvodov hygienických použiť WC,
sprchy, riadne sa umyť mydlom a opláchnuť čistou vodou (pod sprchami sa umýva bez
plaviek), V prípade nedodržania riadneho umývania a sprchovania bez plaviek, bude účastník
z bazénu vykázaný.
9. Každý účastník musí mať slušný, čistý a prípustný kúpací odev a svojím chovaním musí
rešpektovať zásady mravnosti a slušnosti. Kúpanie v spodnom prádle sa zakazuje.
10. Vstup do bazénu je povolený len s kúpacou čiapkou. Účastník použije vlastnú kúpaciu
čiapku, alebo kúpaciu čiapku zakúpenú v pokladni plavárne.
11. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie, úsporne používať vodu a elektrickú
energiu.
12. Skákanie do bazénu je zakázané z obidvoch pozdĺžnych strán, aby neboli rušení ostatní
účastníci bazénu. Do bazénu je možné skákať len zo štartovacích blokov zo súhlasom
plavčíka alebo osoby, ktorá zodpovedá za poriadok v čase tréningu.

13. Návštevníci plavárne, ktorí nevedia plávať alebo plávajú nedokonale, môžu sa kúpať len v
priestoroch vyhradených pre neplavcov, plavčík je povinný odviesť takýchto návštevníkov do
priestorov pre neplavcov a v záujme bezpečnosti musí byť jeho rozhodnutie rešpektovať.
14. Za poškodenie, znečistenie a stratu požičaných predmetov je povinný návštevník zaplatiť
náhradu vo výške nákupnej ceny predmetu.
15. Za poškodenie zariadenia a znečistenie miestnosti v plavárni musí návštevník zaplatiť
plnú náhradu škody, ktorú určí vedúci plavárne.
16. Pri odchode z areálu plavárne je návštevník povinný odovzdať všetky zapožičané veci v
riadnom stave.
17. Pre poskytnutie prvej pomoci je potrebné ihneď vyhľadať plavčíka a podľa potreby zaistiť
telefonicky lekársku pomoc.
18. Za škody, poranenia a úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním prevádzkového
poriadku, pokynov plavčíka alebo inej zodpovednej osoby, nenesie organizácia žiadnu
zodpovednosť. Osoby staršie alebo s telesnou vadou sa musia vo vlastnom záujme pohybovať
opatrne na hladkých mokrých podlahách a tak sa vyvarovať prípadnému úrazu. Tieto osoby
musia používať zariadenia plavárne len na vlastnú zodpovednosť. Za poranenie alebo úraz
nenesie organizácia žiadnu zodpovednosť.
19. Sťažnosti a priania týkajúce sa prevádzky, zariadenia a zamestnancov plavárne, môžu
napísať návštevníci do Knihy prianí a sťažností, ktorá sa nachádza v pokladni.
20. V čase vymedzenom na poskytovanie areálu krytej plavárne pre tréningovú činnosť
plaveckých športových tried a iných športových tried a plaveckého klubu Prievidza sú
skupiny výučbového cyklu povinné riadiť sa pokynmi zodpovedného doprovodu – tréner,
pedagóg, usporiadateľ a i.. Vstup bez zodpovedného doprovodu nebude skupine umožnený z
bezpečnostných dôvodov.
21. Skupiny výučbového cyklu sú zároveň povinné dodržiavať pokyny zodpovedného
zamestnanca plavárne (plavčíka).
22. Skupiny výučbového cyklu prichádzajú a odchádzajú z areálu naraz, nie jednotlivo a v
časoch určených podľa rozpisu platného na príslušný kalendárny rok.
23. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov platia rovnako pre skupiny výučbového cyklu a
tieto sú povinné ich dodržiavať.
ČLÁNOK 4
V priestoroch bazénu nie je dovolené:
1. spievať a dopúšťať sa akýchkoľvek neprístojností, ktoré zvýšeným hlukom alebo
ohrozovaním osobnej bezpečnosti ruší poriadok prevádzky
2. zdržiavať sa v priestoroch, ktoré nie sú z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov
prístupné verejnosti

3. pľuť na podlahu a do vody. Prísne sa zakazuje močiť do vody, vyplachovať si ústa a nos vo
vode. Používať pri kúpaní páchnuce maste a akýmkoľvek spôsobom znečisťovať vodu a
okolie bazénu
4. fajčiť
5. čistiť alebo prať prádlo a používať mydlo mimo priestorov k tomu určených a označených
6. vchádzať do oddelení alebo priestorov určených výhradne pre druhé pohlavie
7. brať so sebou k bazénu, alebo odhadzovať sklenené veci, ihly, špendlíky, žiletky a iné
predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov
8. prinášať akékoľvek horľaviny, ktoré môžu spôsobiť požiar alebo ohroziť zdravie iným
osobám
9. jesť potraviny, piť alkoholické nápoje v priestoroch plavárne, okrem priestorov bufetu
10. prísne sa zakazuje hrať karty
11. vodiť so sebou psov alebo iné zvieratá
12. holiť sa, svojvoľne premiestňovať nábytok, lavičky, manipulovať s kúrením, elektrickým
vedením a ostatným zariadením
13. svojvoľne a bez potreby používať lekárničku prvej pomoci a vyžadovať od zamestnancov
zariadenia služby a úkony, odporujúce tomuto poriadku
14. používať súkromnú potápačskú výstroj (potápačské okuliare, plutvy a iné) v hodinách
určených pre kúpanie. Hranie s loptou je zakázané ako v bazéne, tak aj v miestach pre
odpočinok užívateľov celého zariadenia.
15. v bazéne sa vzájomne potápať, zrážať a vhadzovať druhé osoby do vody, pobehovať v
okolí bazénu, vzhľadom k nebezpečiu úrazu šmyknutia. Zároveň plávať v bazéne mimo
vyhradených priestorov, hodín alebo bez predošlého dohodnutia. Skákať do vody mimo miest
k tomu určených.
16. volať o pomoc bez vážnych príčin.
ČLÁNOK 5
Všeobecné ustanovenia:
1. Ak zistí pracovník plavárne, že návštevník má u seba alebo používa predmety, ktoré podľa
prevádzkového poriadku nemá používať, vezme ich od úschovy a vydá ich návštevníkovi až
pri jeho odchode.
2. Návštevníci sú povinní šetriť zariadenia a vybavenie plavárne, ktoré slúži k upevneniu
zdravia a poskytuje odpočinok a osvieženie po práci a zvyšuje športovú činnosť.

3. Poškodzovanie alebo rozkrádanie majetku je trestné podľa príslušných predpisov o ochrane
národného majetku. Aj iné porušenie tohto poriadku môže byť stíhané podľa príslušných
trestných predpisov. Nie je vylúčený ani postih pri porušení iných predpisov.
4. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov zariadenia a nadobúda
platnosť dňom vyhlásenia.
V Prievidzi dňa 16.9.2013

