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1       Základné identifikačné údaje 

 
Názov:                Krytá plaváreň 

Prevádzkovateľ:  Základná škola, Konštantínova 1751/64, 09101 Stropkov 
                               IČO 37873172 

                               Mgr. Tatiana Spišáková, riaditeľka školy 

                               Tel./fax: 054/7428022, riaditel@zs3sp.sk 

                               Vladimír Ţelinský, správca KP 

                               Tel.: 054/7422398 

Zriaďovateľ:        Mesto Stropkov 

                               Hlavná 38/2, 09101 Stropkov 

                               Tel.: 054/4868800, primator@stropkov.sk 

 

2       Druh a spôsob poskytovania služieb 

 

 - Základný plavecký výcvik ţiakov  

 - Výučba plávania detí a dospelých 

 - Činnosti plaveckého oddielu 

 - Súťaţe v plávaní  

 - Oddychové a rekreačné plávanie občanov 

 
3      Údaje o kapacite bazénov 

 
        Kapacita 25m bazéna je 63 osôb a kapacita neplaveckého detského bazéna je 11 osôb. 
Denná kapacita je 838 osôb a je sledovaná sluţbukonajúcim plavčíkom a pokladničkou     

plavárne. 

 

4      Údaje o trvaní prevádzky 

 
        Prevádzka krytej plavárne sa riadi rozvrhom hodín v čase vyučovania a krúţkovej 

činnosti, v popoludňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna podľa otváracích hodín KP. 

V pondelok je sanitačný deň. Krytá plaváreň je v prevádzke od októbra do júna. 

 
5       Základné údaje o vode na kúpanie 

 
          V krytej plavárni sa nachádzajú dva bazény, a to 25m -  plavecký a 8m -  neplavecký. 

- 25m bazén je určený pre plavcov s hĺbkou vody 130 cm, 

- 8m bazén je určený pre neplavcov s hĺbkou vody 40 cm, 

- hĺbka vody jednotlivých bazénov je vyznačená tabuľkou,  

- teplota vody v plaveckom bazéne je 26
o
C, v neplaveckom detskom bazéne je  28

o
C 

(ustanovuje sa v závislosti od veku deti),  sú udrţiavané na uvedenej teplote automatickým 

riadiacim systémom,  
Bazény sú napúšťané pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete. Najniţšia prípustná teplota 

vody v bazéne je 18°C. 

mailto:primator@stropkov.sk
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6       Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody na kúpanie 

 
          Prevádzkovateľ plavárne vychádza zo zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 

72/2008 o poţiadavkách na kvalitu vody na kúpanie. 

          Za kvalitu bazénovej vody zodpovedá správca plavárne / vedúci zmeny. Sledovanie 

kvality a nezávadnosť vody je zabezpečené: 

1. Strojníkom, a to 

- čistenie vody sa vykonáva recirkuláciou cez tlakové pieskové filtre v priebehu 

celého dňa 

- kontrola voľného a viazaného chlóru – 3x denne 

- kontrola PH                       - 1x denne 

- kontrola teploty vody        - 3x denne 

- kontrola teploty vzduchu   - 2x denne 

- kontrola priehľadnosti       - 1x denne        

 2. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Svidníku, ktorému sa predkladajú 

     výsledky kontroly kvality vody 

          -     mikrobiologickú a chemickú analýzu odobratých vzoriek – 1x mesačne 

         Informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu v bazénovej hale 

sú aktuálne uvádzané kaţdý deň na prístupnom a viditeľnom mieste. 

 

 

7      Spôsob výmeny a dezinfekcie vody v bazénoch 

 
         Počas prevádzky je zabezpečená nepretrţitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. 

Pravidelným dávkovaním takého mnoţstva vody sa celý obsah bazénov vymení za 20 dní. 

Raz za 6 mesiacov sú bazény úplne vypustené, za účelom chemického a mechanického 

vyčistenia dna a stien bazénov, vrátane vykonávania potrebných opráv v telese bazénov. Po 

vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu.  

         Voda v brodiskách pri vstupoch do bazéna sa vymieňa najmenej kaţdé 3 hodiny a pri 

kaţdom mimoriadnom znečistení. 

        Vypustenie vody z detského bazéna pre deti do troch rokov musí byť zabezpečené kaţdý 

deň po skončení prevádzky. 

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

- výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody, 

- frekvenciu dezinfekcie vody v bazéne, 

- frekvenciu údrţby a čistenia priestorov a bazénov, 

- frekvenciu výmeny vody v bazéne. 

         Správca krytej plavárne zodpovedá za dôsledné dodrţiavanie technologických postupov 

pri úprave vody na kúpanie. Kvalitu vody podmieňuje predovšetkým jej hygienická 

a zdravotná nezávadnosť a vplýva na ňu aj čírosť vody, čiţe jej priehľadnosť. 

         Dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečená automatickým dávkovaním chlórnanu 

sodného. Dezinfekcia sa musí vykonávať tak, aby hodnota voľného chlóru bola najviac 0,5 

mg/l a viazaného chlóru najviac 0,3 mg/l. Zároveň sa zabezpečuje priebeţná kontrola 

funkčnosti  dezinfekčných zariadení a 3x denne sa kontroluje hodnota voľného a viazaného 

chlóru v bazénovej vode, o čom sa vedie evidencia. 
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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 (Ekonomat), v ktorej je zabezpečené vetranie. V technologickej 

miestnosti, v ktorej dochádza k manipulácii s chemikáliami určenými na úpravu bazénovej 

vody, je zabezpečené vetranie a tento priestor je vybavený umývadlom s prívodom pitnej 

vody a teplej vody. 

         Po kaţdom vypustení vody z bazénov sa musí zabezpečiť mechanické čistenie bazénu 

s odstránením nárastov a sedimentov s následnou dezinfekciou. Opätovné napustenie bazénu 

je moţné po dôslednom opláchnutí vydezinfikovaných plôch. Pri čistení bazénov sa 

mimoriadna pozornosť  musí venovať prepadovým mrieţkam a odtokovým ţľabom so 

zameraním predovšetkým na mechanické odstránenie nánosov a následnú dezinfekciu. Pri 

výskyte rias je nutné pouţiť algicidné prostriedky.  

         Bazén je s recirkuláciou,  a preto usadené nečistoty sa odstraňujú pravidelným čistením 

pomocou vodného vysávača. 

         Čistenie mobilných pomôcok pouţívaných vo vode je denne po skončení prevádzky a sú 

uloţené na vyhradenom suchom mieste. 

 

9      Zásady prevádzky a údržby zariadení krytej plavárne 

 
         Pred zahájením sezóny je potrebné uviesť šatne, sprchy, sociálne zariadenia, sušiarne 

a ostatné priestory krytej plavárne určené na osobnú hygienu do prevádzkyschopného stavu. 

Počas prevádzky sa zabezpečuje priebeţná údrţba a upratovanie priestorov na osobnú 

hygienu, komunikačné priestory okolo bazénov. 

         Je zabezpečené pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkých priestorov a plôch, s ktorými 

deti prichádzajú do kontaktu, najlepšie pred kaţdou vyučovacou hodinou, kurzom, najmenej 

raz za deň. Denne po skončení prevádzky je nutné vykonať okrem dôslednej mechanickej 

očisty čistej časti komunikačných priestorov a okolia bazénov aj ich dezinfekciu. 

         Pouţité čistiace prostriedky a potrebné chemikálie : jar, tekutý prášok, Fixinela, Desi 

WC, Savo, Okena, Toro, chloramín, Kyselina chlorovodíková (na vodný kameň) . 

Koncentrácia a doba pôsobenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa dodrţiava podľa 

návodu výrobcu. 

        Opravy väčšieho rozsahu sú návštevníkom vopred oznamované na príslušných 

oznamoch. 

 

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 zhromaţďuje do smetných košov rozmiestnených v areáli plavárne a denne je 

vynášaný do kontajnerov. Tuhý odpad je likvidovaný z areálu krytej plavárne 1x týţdenne 

firmou Sluţba, m. p. Stropkov, ktorá zabezpečuje odvoz odpadkov.  

 

11      Zásady správania sa návštevníkov krytej plavárne 

 
           Návštevníci plavárne sú povinní dodrţiavať všetky pokyny, ktoré sú stanovené 

v prevádzkovom poriadku.  
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1. Vstup na plaváreň je povolený len na platnú vstupenku /dennú alebo predplatnú/, ktorú 

vydá pokladňa, alebo permanentku, ktorú vydá prevádzkovateľ. 

2. Plaváreň moţno navštevovať podľa rozvrhu platného na jednotlivé dni v týţdni. Doba 

pobytu je jedna hodina + 20 minút spolu na prezlečenie. Ak návštevník túto dobu 

prekročí, zaplatí poplatok vo výške vstupného za kaţdú začatú hodinu. 

3. Pri plnom obsadení plavárne môţe vedúci zmeny uzavrieť vstup a prerušiť predaj 

vstupeniek do doby, kým sa plaváreň uvoľní. 

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

rokov. 

5. Pri príchode do vstupnej haly sa kaţdý návštevník vyzuje, odloţí obuv do skrinky 

a vstúpi do šatne, ktoré sú delené pre muţov a ţeny. Dvere do šatní sú povaţované za 

vstup do hygienickej zóny, kde sa nesmie pohybovať obutá osoba. 

6. Šatstvo si návštevník odloţí do šatňovej skrinky, uzamkne a kľúč si zoberie so sebou. 

V prípade straty kľúča, prepadá záloha na kľúč. 

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

8. Pred vstupom do bazénu je kaţdý návštevník povinný umyť sa pod sprchami a prejsť 

dezinfekčným brodiskom. 

9. 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. 

10.  Počas pobytu v bazéne a bazénovej hale je kaţdý návštevník povinný riadiť sa 

pokynmi plavčíka a dodrţiavať písomné pokyny, príkazy a zákazy na vývesných 

tabuliach a riadiť sa nimi. 

11. Počas kúpania môţu návštevníci pouţívať plavecké okuliare, potápačské okuliare, 

ktoré pouţívajú tak, aby neobmedzovali a neohrozovali ostatných návštevníkov 

plavárne. Plutvy môţu pouţívať iba ţiaci v rámci vyučovania alebo krúţku. 

12. Kaţdý návštevník je povinný šetriť zariadenie plavárne, šetriť vodu a sprchy  pouţívať 

len čas nevyhnutne potrebný. 

13. Návštevník je povinný kaţdú škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti, na 

zariadení alebo na majetku ostatných návštevníkov, v plnej miere uhradiť. 

14. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou alebo 

nedodrţaním kúpeľného poriadku, správa plavárne nenesie zodpovednosť. 

15. Skákať do bazénu je povolené len so súhlasom plavčíka, a to iba zo strany štartovacích 

blokov, ak to neohrozí plavcov. 

16. Pre menšie detí je potrebné pouţívať plávacie vesty. 

17. 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. 

18. Z plavárne bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného, ktorý 

poruší zásady prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného 

pracovníka. 

19. Pracovník zmeny je oprávnený rušiteľa vyviesť z objektu, prípadne poţiadať o zákrok 

príslušníkov polície. 
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20. Je zakázané fajčiť v celom objekte a pouţívať alkoholické nápoje a omamné látky. 

21. Je zakázané poţadovať od pracovníkov krytej plavárne sluţby odporujúce 

prevádzkovému poriadku.  

22. Ţiaci základných škôl dodrţiavajú školský poriadok a riadia sa pokynmi svojich 

vyučujúcich alebo vedúcich krúţkov. 

23. Neplavecký detský bazén smú pouţívať iba deti, prípadne s doprovodom dospelej 

osoby. 

24. Je zakázané pouţívať neplavecký detský bazén ako ochladzovací bazén po saunovaní! 

 

 

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 vybavený záchrannými prostriedkami, vo váţnych prípadoch poranení, 

úrazov, či iných zdravotných ťaţkostiach je privolaná rýchla zdravotnícka záchrana sluţba. 

/  Tiesňové linky č. t. 112, 155 / 

 

 

13     Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom 

 
         Dozor nad bezpečnou prevádzkou bazénov na plavárni zabezpečuje kvalifikovaný 

plavčík vybavený záchrannými prostriedkami. 

Dozor nad celou prevádzkou a plnú zodpovednosť za všetkých pracovníkov nesie správca 

plavárne, alebo ním poverený sluţbukonajúci strojník. 

 

 

14     Záverečné ustanovenia 

 
1. Prevádzka bude priebeţne zásobovaná dostatočným mnoţstvom čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov i toaletnými potrebami. 

2. Prevádzka je vybavená lekárničkou prvej pomoci s normalizovaným obsahom podľa 

platnej normy. 

3. Prevádzkový poriadok bude priebeţne upravovaný v súlade s platnou legislatívou na 

ochranu zdravia ľudí. Takto realizované zmeny a dodatky budú prijaté po ich 

schválení  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. 

  

 

V Stropkove  9.4.2010   

 

 

 

                       Vladimír Ţelinský                                                        Mgr. Tatiana Spišáková 

                   správca krytej plavárne                                                              riaditeľka školy 

                       

 
 


