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ÚČEL 

Účelom tohto dokumentu je stanovenie bezpečných postupov pre činnosti zamestnancov a návštevníkov zdržiavajúcich sa 
v priestoroch krytej plavárne, stanoviť práva a povinnosti týchto osôb a to s dôrazom na zabezpečenie ochrany ich zdravia. 

OBLASŤ PLATNOSTI 

Obsah dokumentu je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti Technických služieb mesta Prievidza, prevádzka 
KRYTÁ PLAVÁREŇ, S. Chalupku 12/A, 971 01 Prievidza a pre všetky osoby, ktoré sa so súhlasom vedúceho spoločnosti 
zdržujú v jej priestoroch a objektoch. 

POUŽITÉ ZNAČKY A SKRATKY 

PZS   Pracovná zdravotná služba 
BOZP   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
NR SR   Národná rada Slovenskej republiky 
NV SR   Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
Z. z.   Zbierka zákonov 
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1.0 ZÁKLADNÉ POJMY 

Prevádzkový poriadok – je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v 
zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia. 

Telovýchovno-športové zariadenie – je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v 
rámci telesnej kultúry. 

2.0 POUŽITÉ PRÁVNE A OSTATNÉ PREDPISY  

Zoznam použitých právnych a ostatných predpisov: 

[1] Zákon 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; 

[2] Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno – športové zariadenia; 
[3] Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 
[4] Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 
[5] Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom v znení NV SR č. 300/2007 Z. z.; 
[6] Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov; 
[7] Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko; 
[8] Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov; 
[9] Vyhláška MZ SR 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie  

a jej kontrolu a na kúpaliská. 

3.0 ÚDAJE O ORGANIZÁCII 

Názov:  Technické služby mesta Prievidza 
Sídlo:   Bojnická 32, 971 01 Prievidza   
Prevádzka:  Krytá plaváreň, prevádzkuje spol. UNIPA, spol. s r.o.  
Adresa:   S. Chalupku 12/A, 971 01 Prievidza 
IČO:   31 579 183  

 
4.0 CHARAKTERISTIKA TELOVÝCHOVNÉHO ZARIADENIA 
 
4.1 Charakteristika prevádzky 

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, Bojnická cesta 32, 971 01 Prievidza Krytá plaváreň slúži 
prievidzskej verejnosti na voľno časové aktivity, športovým triedam na základné plavecké výcviky, na športové 
vyžitie a na rozvoj plaveckého športu. 

4.2 Dispozičné členenie prevádzky 

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza Bojnická cesta 32, 971 01 Prievidza Krytá plaváreň je z funkčného 
hľadiska rozdelená na vstup do priestorov prevádzky krytej plavárne a na jednotlivé časti týkajúce sa používania 
krytého bazéna. 
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Vstup do priestorov prevádzky krytej plavárne pozostáva z: 

- vestibul, 
- pokladňa, 
- denná miestnosť, 
- zariadenia na osobnú hygienu rozdelené podľa pohlavia. 

Jednotlivé časti týkajúce sa používania krytého bazéna: 

- šatne rozdelené podľa pohlavia, 
- miestnosť na upratovanie, 
- miestnosť na údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov, 
- sklad čistiacich prostriedkov, 
- miestnosť na poskytnutie 1. pomoci, 
- krytý plavecký bazén. 
 
Vestibul 

Podlahy vestibulu sú pokryté dlažbou, bez nebezpečných hrboľov, dier a šikmých plôch. Sú pevné, stabilné 
a nepredstavujú riziko pošmyknutia. Povrch dlažby je ľahko umývateľný a obnoviteľný, spĺňajúci primeraný 
hygienický štandard. Steny sú murované, omietnuté. Je možné ich čistiť a obnovovať, aby spĺňali primeraný 
hygienický štandard. Vestibul je zabezpečené združené osvetlenie, umelé je zabezpečené stropnými svietidlami a 
prirodzené je riešené plastovými oknami. Vetranie je riešené otvárateľnými plastovými oknami. Vykurovanie je 
zabezpečené radiátormi. Vestibul je tvorený nábytkom na sedenie. 

Pokladňa 

Podlaha je pevná a stabilná. Je pokrytá dlažbou bez obsahu nebezpečných hrboľov, dier a šikmých plôch. 
Nepredstavuje riziko pošmyknutia. Steny sú murované a omietnuté s možnosťou ich čistenia a obnovy pre spĺňanie 
primeraného hygienického štandardu. Osvetlenie je umelé riešené sústavou bodového osvetlenia. Vetranie je 
zabezpečené pomocou otvárateľných dverí. Miestnosť nezahŕňa okná pre prirodzené osvetlenie a vetranie.  
Pokladňa je vybavená účelovým kancelárskym stolom so stoličkou. Pracovné plochy sú dostatočne veľké pre 
realizáciu práce pokladničného pracovníka. Zamestnanci pri výkone práce využívajú zobrazovaciu jednotku.  

Denná miestnosť 

Podlahy sú pokryté kobercom. Vetranie je prirodzené, riešené otvárateľnými oknami. Vykurovanie je zabezpečené 
radiátormi. Miestnosť je zariadená stolom a sedačkou. 

Zariadenia na osobnú hygienu rozdelené podľa pohlavia 

Zariadenie na osobnú hygienu pre ženy 

Podlahu je pevná a stabilná, pokrytá dlažbou bez hrboľov a nerovností. Nepredstavuje riziko pošmyknutia. Povrchy 
stien sú pokryté umývateľným keramickým obkladom. Vetranie je prirodzené prostredníctvom otvárateľných 
plastových okien. Osvetlenie je združené. Prirodzené je riešené oknami a umelé sústavou bodového osvetlenia. 
Vykurovanie je zabezpečené radiátormi. Súčasťou miestnosti sú 3 záchodové misy a 2 umývadlá vybavené tečúcou 
vodou. 

Zariadenie na osobnú hygienu pre mužov 

Podlaha je pevná a stabilná, pokrytá dlažbou bez hrboľov a nerovností. Nepredstavuje riziko pošmyknutia. Povrchy 
stien sú pokryté umývateľným keramickým obkladom. Vetranie je prirodzené prostredníctvom otvárateľných 
plastových okien.  
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Osvetlenie je združené. Prirodzené osvetlenie je riešené oknami a umelé sústavou bodového osvetlenia. 
Vykurovanie je zabezpečené radiátormi. Súčasťou miestnosti je 1 záchodová misa a 2 pisoáre. 
 

Administratívna miestnosť - kancelária vedúceho športového zariadenia 

Nachádza sa na 2. nadzemnom podlaží. Povrch podlahy je pokrytý kobercom. Osvetlenie je združené, umelé je 
zabezpečené stropnými svietidlami a prirodzené je riešené plastovými oknami. Vetranie je prirodzené zabezpečené 
plastovými otvárateľnými oknami. Vykurovanie je zabezpečené radiátormi. Kancelária je vybavená účelovým 
kancelárskym nábytkom, pracovné plochy sú dostatočne veľké. Zamestnanec využíva pri práci zobrazovaciu 
jednotku.  

Priestory krytej plavárne:  

Šatne 

Podlaha šatní je pevná, stabilná a pokrytá umývateľnou dlažbou bez povrchových nerovností. Povrch stien je 
pokrytý keramickým obkladom, ktorý je umývateľný a obnoviteľný na spĺňanie primeraného hygienického štandardu. 
Osvetlenie je združené. Vetranie je zabezpečené vzduchotechnikou. Vykurovanie šatne je zabezpečené 
prostredníctvom radiátorov. V šatni krytej plavárne sú oddelené komunikácie pre obutých a vyzutých návštevníkov. 
Súčasťou sú uzamykateľné prezliekacie kabínky a lavičky. 
 
Zariadenia na osobnú hygienu 

Zariadenie na osobnú hygienu pre ženy 

Podlaha je pevná a stabilná, pokrytá dlažbou bez hrboľov a povrchových nerovností. Povrchy stien sú pokryté 
umývateľným obkladom. Miestnosť nezahŕňa okná, a preto je vetranie nútené, prostredníctvom vzduchotechniky. 
Sústava bodového osvetlenie zabezpečuje umelé osvetlenie. Vykurovanie sa uskutočňuje vykurovacími telesami. 
Súčasťou miestnosti sú dve záchodové misy a jedno umývadlo. Záchodové misy sú umiestnené tak, aby 
návštevníkom umožňovali prechod do priestoru so sprchami v počte 6 spŕch s odtokom. 

Zariadenie na osobnú hygienu pre mužov 

Podlaha je pevná a stabilná, pokrytá dlažbou bez hrboľov a povrchových nerovností. Povrchy stien sú pokryté 
umývateľným keramickým obkladom. Prevažuje nútené vetranie prostredníctvom vzduchotechniky, miestnosť 
obsahuje jedno otvárateľné okno. Sústava bodového osvetlenie zabezpečuje umelé osvetlenie. Vykurovanie je 
zabezpečené prostredníctvom radiátorov. Súčasťou miestnosti je jedna záchodová misa a jeden pisoár. 

Miestnosť na upratovanie 

Steny sú omietnuté a vyložené umývateľným keramickým obkladom. Podlaha je pevná, stabilná a pokrytá dlažbou 
bez šikmých plôch a povrchových nerovností. Priestor je bez okien. Vetranie je zabezpečené vzduchotechnikou. 
Osvetlenie priestoru je vybavené umelou sústavou osvetlenia. Miestnosť obsahuje výlevku s výtokom teplej 
a studenej vody a skrinku na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.  

Miestnosť na údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov 

Steny sú omietnuté a pokryté umývateľným keramickým obkladom. Podlaha je pevná, stabilná a pokrytá dlažbou 
bez šikmých plôch a povrchových nerovností. Miestnosť je bez okien. Vetranie je zabezpečené vzduchotechnikou. 
Osvetlenie priestoru je vybavené umelou sústavou osvetlenia. V sklade sú umiestnené osobné ochranné pracovné 
prostriedky pre zamestnancov.  

Sklad čistiacich prostriedkov  

Steny sú omietnuté a pokryté umývateľným keramickým obkladom. Podlaha je pevná, stabilná a vyložená dlažbou 
bez šikmých plôch a povrchových nerovností. Miestnosť je bez okien. Vetranie je zabezpečené vzduchotechnikou. 
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Osvetlenie priestoru je vybavené umelou sústavou osvetlenia. V sklade sú uskladnené čistiace a dezinfekčné 
prostriedky, ktoré sú uložené v regáloch na to určených.  

Miestnosť na poskytnutie prvej pomoci 

Miestnosť na poskytnutie prvej pomoci sa nachádza na mieste s dostatočným výhľadom na plavecký bazén cez 
presklené plastové okná. Steny sú omietnuté, umývateľné. Podlaha je pevná, stabilná a pokrytá dlažbou bez 
šikmých plôch a povrchových nerovností. Vetranie je prirodzené prostredníctvom otvárateľných plastových okien 
a umelé prostredníctvom funkčnej vzduchotechniky. Osvetlenie je združené. Na pracovisku je prirodzené osvetlenie 
zabezpečené oknami a umelé osvetlenie je riešené neónovými trubicami. Zamestnanci pri práci využívajú aj 
zobrazovaciu jednotku, ktorá sa nachádza na pracovnom stole, ktorý poskytuje dostatočný priestor na výkon práce.  
 
Miestnosť je vybavená základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci. Súčasťou je skrinka 
pre účely uskladnenia zdravotníckeho materiálu a pomôcok, ležadlo pre postihnutého, stôl a stoličky. V priestore sa 
nachádza chladnička, mikrovlnná rúra. 

Krytý plavecký bazén 

Pri bazéne sa nachádza priestor s plaveckými pomôckami a soľný kúpeľ. Steny sú omietnuté, pokryté keramickým  
obkladom, ktorý je umývateľný a obnoviteľný pre spĺňanie primeraného hygienického štandardu. Podlaha je pevná, 
stabilná a vyložená dlažbou bez šikmých plôch a povrchových nerovností. Vetranie je zabezpečené funkčnou  
vzduchotechnikou. Osvetlenie je združené, prirodzené prostredníctvom otvárateľných okien a umelé 
prostredníctvom  stropných svietidiel. 

4.3 Údaje o kapacite bazénov 

V plavárni je k dispozícii jeden plavecký bazén so šiestimi dráhami. Dĺžka bazéna je 25 m s hĺbkou od 130 do 180 
cm. Hodinová kapacita bazéna je 90 ľudí a denná kapacita predstavuje 1 080 návštevníkov.  

4.4 Údaje o trvaní prevádzky 

Prevádzka krytej plavárne sa riadi rozvrhom v čase jej využitia pre rekreačné a športové účely. Pracovný čas 
zamestnancov je počas pracovných dní v čase od 7:30 do 19:30 a počas víkendu od 8:30 do 19:30. Krytá plaváreň 
je v prevádzke od 1.júna 2005 a prebieha celoročne. Sanitácia sa vykonáva pravidelne, každý prvý pondelok 
v mesiaci. Prevádzka plaveckého bazéna je sledovaná službukonajúcim plavčíkom. 
 
 

      Údaje o trvaní prevádzky pre verejnosť:  
 

      Prevádzkové hodiny a ďalšie informácie:  
            

        Pondelok - piatok: 7:30 - 19:30hod. 

        Sobota - nedeľa: 8:30 - 19:30hod. 

        Technická prestávka: 12:00 - 13:00 hod. 

        Posledný vstup do bazéna: 18:15 hod. 

        Posledný odchod z bazéna: 19:15 (15min. na osobnú hygienu a prezlečenie, odchod z plavárne 19:30) .  
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4.5 Základné údaje o vode na kúpanie  

Teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 26°C – 30°C. Najnižšia prípustná hodnota teploty vody je 24°C. Bazén je 
zásobovaný pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete. Úprava vody prebieha celoročne prostredníctvom nepretržitej 
dezinfekcie a recirkulácie vody.  

4.6 Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody na kúpanie  

1. Za kvalitu bazénovej vody zodpovedá správca krytej plavárne. Sledovanie kvality a nezávadnosti vody je 
zabezpečené službukonajúcim plavčíkom. Čistenie vody sa vykonáva recirkuláciou cez tlakové pieskové filtre 
v priebehu celého dňa, kontrola voľného a viazaného chlóru, kontrola pH, kontrola teploty vody, kontrola teploty 
vzduchu a kontrola priehľadnosti prebieha prostredníctvom automatizovaného systému.  

2. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Bojniciach predkladajú výsledky kontroly kvality vody: 

- mikrobiologickú a chemickú analýzu odobratých vzoriek – 2x mesačne.  
Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu v bazénovej hale sú aktuálne uvádzané 
každý deň na prístupnom a viditeľnom mieste.  
 

4.7 Spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch 

Počas prevádzky je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia.  
Úplne vypustenie obsahu plaveckého bazéna sa uskutočňuje dvakrát za rok, za účelom chemického 
a mechanického vyčistenia dna a stien bazéna, vrátanie vykonávania potrebných opráv v telese bazénov. Po 
vypustení vody sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu. 

O spôsobe a frekvencii výmeny vody sa vedie evidencia, ktorá obsahuje: 

- výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody, 
- frekvenciu dezinfekcie vody v bazéne, 
- frekvenciu údržby a čistenia priestorov a bazéna, 
- frekvencia výmeny vody v bazéne. 

Správca krytej plavárne zodpovedá za dôsledné dodržiavanie technologických postupov pri úprave vody na 
kúpanie. 
Dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečená automatickým dávkovaním pomocou dávkovacej stanice, ktorá na 
základe dennej návštevnosti vyhodnotí potrebnú dávku chemických látok. 

Zoznam chemických látok na dezinfekciu vody 

Názov chem. látky 
/ zmesi 

Zloženie 
(CAS) 

Piktogram 
a výstražné 

/signálne/ slovo 

Karcinogenita 
Mutagenita 

Trieda / kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné upozornenie 

Chlórnan sodný 
techn. 150g/l 

Chlórnan sodný, 
roztok 

(>= 10 - < 20%) 
(CAS:7681-52-9) 

 
Hydroxid sodný 

(<1%) 
(CAS:1310-73-2) 

 

 

 

- 

Korozívnosť pre kovy 
kat.1, 

 
vážne poškodenie očí 

kat.1, 
 

žieravosť kože, 
kat.1B, 

 
toxicita prešpecifický 

cieľový orgán – 
jednorázová expozícia 

kat.3 
 

akútna vodná toxicita 

H290 Môže byť 
korozívna pre kovy 

 
H314 Spôsobuje 

vážne poleptanie kože 
a poškodenie očí 

 
H335 Môže spôsobiť 

podráždenie 
dýchacích ciest 

 
H410 Veľmi toxický 

pre vodné organizmy, 
s dlhodobými 

účinkami 
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Nebezpečenstvo kat.1 
 

chronická vodná toxicita 
kat.2 

 

Kyselina sírová 
Sulfuric acid 
(<=100%) 

(CAS:7664-93-9) 
 

Nebezpečenstvo 

- 

Látka alebo zmes 
korozívna pre kovy 

kat.1 
 

žieravosť/dráždivosť pre 
kožu 

kat. 1A 
 

vážne poškodenie 
očí/podráždenie očí 

kat.1 
 

H290 Môže byť 
korozívna pre kovy 

 
H314 Spôsobuje 

vážne poleptanie kože 
a poškodenie očí 

Síran hlinitý 
oktadekahydrát 

Síran hlinitý 
oktadekahydrát 

(-%) 
(CAS:7784-31-8)  

Nebezpečenstvo 

- 
Vážne poškodenie očí 

kat.1 
H318 Spôsobuje 

vážne poškodenie očí 

 
Zoznam chemických látok na čistenie plôch v okolí bazéna 

Názov chem. 
látky / zmesi 

Zloženie 
(CAS) 

Piktogram 
a výstražné 

/signálne/ slovo 

Karcinogenita 
Mutagenita 

Trieda / kategória 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenie 

Cif Cream 
Original 

calcium carbonate 
(≥20%-<25%) 

(CAS:471-34-1) 
 

nátrium-
dodecylbenzénsulfonát 

(≥3%-<5%) 
(CAS:68411-30-3) 

 
uhličitan sodný 

(≥1%-<5%) 
(CAS:497-19-8) 

 
C12-15-alkylalkoholy, 

etoxylované 5EO 
(≥0,25%-<2,5%) 

(CAS:68131-39-5) 
 

1,2-benzizotiazol-3(OH)-ón 
(0%-<0,1%) 

(CAS:2634-33-5) 
 

 

 
Pozor 

- 

Dráždivé 
/reverzibil./ 

účinky na oči 
kat.2 

H319 Spôsobuje 
vážne podráždenie 

očí 
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Domestos 24H 
PLUS tekutý 
dezinfekčný 

a čistiaci 
prípravok 

chlórnan sodný  
(1%-5%) 

(CAS:7681-52-9) 
 

hydroxid sodný  
(5%-2%) 

(CAS:1310-73-2) 
 

N-alkyl-N,N-dimetylamíny  
(1%-3%) 

(CAS:61788-93-0) 
 

cetrimónium chlorid  
(≥0,1%-≤1%) 

(CAS:112-02-7) 

 

 
Nebezpečenstvo 

- 

korozívna pre 
kovy  
kat. 1 

 
podráždenie 

pokožky  
kat. 1 

 
akútne riziko pre 
vodné prostredie  

kat. 1 
 

chronické riziko 
pre vodné 
organizmy  

kat. 3 

H290 Môže byť 
korozívna pre kovy  

 
 H314 Spôsobuje 
vážne poleptanie 

kože a poškodenie 
očí 

 
 H400 Veľmi toxický 

pre vodné 
organizmy /ryby, 
kôrovce, riasy/ 

 
H412 Škodlivý pre 
vodné organizmy, 

s dlhodobým 
účinkom 

Savo Original 

 
chlornan sodný, roztok s 95% 

aktívneho chlóru  
(>=3 - < 5%) 

(CAS:7681-52-9) 
 

hydroxid sodný 
(>=0.1 - < 1%) 

(CAS: 1310-73-2) 

 

 
Nebezpečenstvo 

- 

korozívny pre 
kovy kat. 1 

 
žieravý pre kožu 

kat. 1 
 
akútne riziko pre 
vodné prostredie 

kat. 1 

H290 Môže byť 
korozívna pre kovy 

 
H314 Spôsobuje 
vážne poleptanie 

kože a poškodenie 
očí. 

 
H400 Veľmi toxický 

pre vodné 
organizmy /ryby, 
kôrovce, riasy/ 

Saponát na 
umývanie riadu 
s vôňou citróna 

C12-14 alkylalkoholy, 
etoxylované, sulfáty, sodné 

soli 
(<15%) 

(CAS: 68891-38-3) 
 

kyselina benzensulfonová, 
C10-13 alkyl deriváty, sodné 

soli  
(≤ 2%) 

(CAS:68411-30-3) 
 

kyselina sírová, mono-C12-
14-alkylestery, sodné soli  

(≤ 1%) 
(CAS:85586-07-8) 

 
Nebezpečenstvo 

- 

Dráždivosť pre 
kožu 
kat. 2 

 
Dráždivé 

/reverzibil./ 
účinky na oči 

kat. 2 

H315 Dráždi kožu 
 

H319 Spôsobuje 
vážne podráždenie 

očí 

 
4.8 Spôsob údržby a čistenia priestorov bazénov, ich príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode  

Krytá plaváreň je vybavená miestnosťou s výlevkou a miestom na uskladnenie pracovných pomôcok, v ktorej je 
zabezpečené vetranie. V technologickej miestnosti, v ktorej dochádza k manipulácii s chemikáliami určenými 
s prívodom pitnej vody a teplej vody. 
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Po každom vypustení vody z bazéna sa musí zabezpečiť mechanické čistenie bazéna s odstránením nárastov 
a sedimentov s následnou dezinfekciou. Opätovné napustenie bazénu je možné po dôslednom opláchnutí 
vydezinfikovaných plôch. Pri čistení bazénu sa mimoriadna pozornosť musí venovať prepadovým mriežkam 
a odtokovým žľabom so zameraním predovšetkým na mechanické odstránenie nánosov a následnú dezinfekciu. Pri 
výskyte rias je nutné použiť algicídné prostriedky.  
Bazén je s recirkuláciou, a preto usadené nečistoty sa odstraňujú pravidelným čistením pomocou vodného 
vysávača. 
Čistenie mobilných pomôcok používaných vo vode je denne po skončení prevádzky a sú uložené na vyhradenom 
suchom mieste.  

4.9 Zásady prevádzky a údržby zariadení krytej plavárne 

Počas prevádzky sa zabezpečuje priebežná údržba a upratovanie priestorov na osobnú hygienu, komunikačné 
priestory okolo bazénov.  
Denne po skončení prevádzky je nutné vykonať okrem dôslednej mechanickej očisty časti komunikačných 
priestorov a okolia bazénov aj ich dezinfekciu. Je zabezpečené pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkých priestorov 
a plôch, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu, najlepšie pred každou vyučovacou hodinou, kurzom, najmenej raz 
za deň.  
Použité čistiace prostriedky a potrebné chemikálie: Cif Cream Original, Domestos 24H PLUS tekutý dezinfekčný 
a čistiaci prípravok, Savo original, Saponát na umývanie riadu s vôňou citróna. Koncentrácia a doba pôsobenia 
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa dodržiava podľa návodu výrobcu.  
Opravy väčšieho rozsahu sú návštevníkom vopred oznamované na príslušných oznamoch. 

4.10   Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi  
Odpadové vody zo zariadení na osobnú hygienu a odpadové vody z ostatných prevádzkových zariadení areálu sú 
likvidované odvedením do verejnej kanalizácie. Tuhý odpad sa zhromažďuje do smetných košov rozmiestnených 
v areáli plavárne a denne je vynášaný do kontajnerov. Tuhý odpad je likvidovaný z areálu krytej plavárne 1x 
týždenne firmou TT Žilina, ktorá zabezpečuje odvoz odpadkov.  

4.11 Zásady správania sa návštevníkov krytej plavárne 

Návštevníci plavárne sú povinní dodržiavať všetky pokyny, ktoré sú stanovené v prevádzkovom poriadku. 

1. Vstup na plaváreň je povolený len na platnú vstupenku /dennú alebo predplatnú/, ktorú vydá pokladňa, alebo 
permanentku, ktorú vydá prevádzkovateľ. 

2. Deti mladšie ako 10 rokov musia byť v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov. 

3. Pri príchode do vstupnej haly sa každý návštevník vyzuje, odloží obuv do skrinky a vstúpi do šatne, ktoré sú 
delené pre mužov a ženy. Dvere do šatní sú považované za vstup do hygienickej zóny, kde sa nesmie pohybovať 
obutá osoba. 

4. Šatstvo si návštevník odloží do šatňovej skrinky, uzamkne a kľúč si zoberie so sebou. V prípade straty kľúča, 
prepadá záloha na kľúč.  

5. Do bazénovej haly si návštevník berie len predmety nutnej potreby pre kúpanie sa.  

6. Pred vstupom do bazénu je každý návštevník povinný umyť sa pod sprchami a prejsť dezinfekčným brodiskom.  

7. Do spŕch a do bazénovej haly je zakázané nosiť sklenené predmety – fľaše, poháre a pod. Návštevníci nesmú 
znečisťovať areál krytej plavárne vrátane vôd v bazénoch.  

8. Počas pobytu v bazéne a bazénovej hale je každý návštevník povinný riadiť sa pokynmi plavčíka a dodržiavať 
písomné pokyny, príkazy a zákazy na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi.  

9. Počas kúpania môžu návštevníci používať plavecké okuliare, potápačské okuliare, ktoré používajú tak, aby 
neobmedzovali a neohrozovali ostatných návštevníkov plavárne. Plutvy môžu používať iba žiaci v rámci 
vyučovania alebo krúžku.  
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10. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie plavárne, šetriť vodu a sprchy používať len čas nevyhnutne 
potrebný.  

11. Návštevník je povinný každú škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti, na zariadení alebo na majetku 
ostatných návštevníkov, v plnej miere uhradiť.  

12. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním kúpeľného 
poriadku, správa plavárne nenesie zodpovednosť.  

13. Skákať do bazénu je povolené len so súhlasom plavčíka, a to iba zo strany štartovacích blokov, ak to neohrozí 
plavcov. 

14. Do areálu plavárne nie je povolený vstup osobám : o s horúčkou, o zápalom očných spojiviek, o s akútnymi 
ochoreniami dýchacích ciest, o s akútnym ochorením tráviaceho traktu, o s chorobami, ktoré sú sprevádzané 
výtokom, o nosičom choroboplodných zárodkov, o odpor vzbudzujúcimi stavmi, o s chorobami, ktoré sú 
sprevádzané kŕčmi a stratou vedomia, o osobám pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných látok, o ani 
osobám špinavým a zahmyzeným.  

15. Z plavárne bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného, ktorý poruší zásady prevádzkového 
poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného pracovníka. 

16. Pracovník zmeny je oprávnený rušiteľa vyviesť z objektu, prípadne požiadať o zákrok príslušníkov polície. 

17. Je zakázané fajčiť v celom objekte a používať alkoholické nápoje a omamné látky. 

18. Žiaci základných škôl dodržiavajú školský poriadok a riadia sa pokynmi svojich vyučujúcich alebo vedúcich 
krúžkov. 

4.12 Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci 

Krytá plaváreň je vybavená miestnosťou pre poskytnutie prvej pomoci, ktorá je vybavená skrinkou na prvú pomoc 
a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a predlekárskej pomoci. 
Prvú pomoc v prípade potreby zabezpečuje pre všetkých návštevníkov plavárne kvalifikovaný plavčík , ktorý má 
k dispozícii adekvátne záchranné prostriedky. Vo vážnych prípadoch, pri poranení, úrazoch, či iných zdravotných 
ťažkostiach je privolaná rýchla zdravotnícka záchranná služba. 

/Tiesňové linky č. t. 112,155/ 

4.13 Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom  

Dozor nad bezpečnou prevádzkou bazénov na plavárni zabezpečuje kvalifikovaný plavčík. 
Dozor nad celou prevádzkou a plnú zodpovednosť za všetkých pracovníkov nesie správca plavárne, alebo ním 
poverený službukonajúci strojník.  
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