




skrinky nebudú mu vydané a šatňová skrinka bude operátorkou uzavretá. Prevádzkovateľ odporúča nenosiť na 
krytú plaváreň cennosti a vyššiu hotovosť. 

14. Prezliekanie alebo odkladanie osobných vecí mimo určené priestory je zakázané.   
15. Pre imobilného návštevníka krytej plavárne sú vyčlenené samostatné prezliekacie kabínky, WC a sprchy, zvlášť 

pre ženy a mužov a jedna samostatná veľká šatňa. Imobilný návštevník má možnosť sa do bazéna dopraviť 
špeciálnym vozíkom za pomoci a asistencie plavčíka – záchranára. 

16. Návštevník je pred vstupom do bazénovej haly krytej plavárne povinný dôkladne sa umyť mydlom 

a osprchovať sa teplou vodou. 
17. Návštevník je pred vstupom do bazénovej haly krytej plavárne povinný prejsť cez brodisko. 
18. Návštevník je oprávnený do bazénovej haly vnášať len predmety nevyhnutne potrebné na plávanie a slúžiace 

k osobnej hygiene. 
19. Návštevník je oprávnený počas pobytu v plaveckom bazéne používať plavecké a potápačské okuliare, pričom 

nesmie ich používaním obmedzovať a ohrozovať ostatných návštevníkov plavárne. Iné vybavenie, ako napr. 
plutvy, potápačskú výstroj môže návštevník krytej plavárne používať len vo vyhradenej dráhe po 
predchádzajúcej dohode, na základe objednávky alebo zmluvy uzavretej s prevádzkovateľom krytej plavárne.  

20. Návštevník krytej plavárne využíva tobogán na vlastnú zodpovednosť a riziko a túto skutočnosť berie na 

vedomie. 

21. Návštevník krytej plavárne je povinný zariadenie a vybavenie krytej plavárne využívať účelne a hospodárne. Je 
povinný šetriť s vodou a sprchu používať len na čas nevyhnutne potrebný.  Ak zistí, že správanie sa iných 
návštevníkov je v rozpore s prevádzkovo-kúpeľným poriadkom je povinný túto skutočnosť oznámiť operátorke - 
vedúcej zmeny alebo operátorke. 

22. Návštevník krytej plavárne je povinný škodu, ktorú spôsobí svojou činnosťou na zariadení a vybavení krytej 
plavárne alebo na majetku iných návštevníkov, v plnej miere nahradiť.  

23. Návštevník krytej plavárne je povinný každý úraz a poranenie, ku ktorému dôjde na krytej plavárni oznámiť 
plavčíkovi-záchranárovi. Plavčík – záchranár návštevníkovi poskytne prvú pomoc v súlade zo zásadami 
poskytovania prvej pomoci a v prípade potreby privolá Rýchlu zdravotnú službu. 

24. Za úrazy a poranenie, ktoré si návštevník krytej plavárne spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou alebo 
nedodržaním tohto Prevádzkovo-kúpeľného poriadku, prevádzkovateľ krytej plavárne nezodpovedá. 

25. Návštevník nesmie skákať do plaveckého bazéna mimo miesta, ktoré je na tento účel určené. Skákanie do 
plaveckého bazéna je povolené len zo strany plaveckého bazéna so štartovacími blokmi a so súhlasom plavčíka-
záchranára, ktorý zhodnotí mieru rizika vzniku úrazu a poranenia iných návštevníkov krytej plavárne.   

26. Návštevník – neplavec je povinný zdržiavať sa len v časti plaveckého bazéna s hĺbkou nepresahujúcou jeho 
výšku. V časti bazéna s hĺbkou presahujúcou jeho výšku je oprávnený sa zdržiavať len za prítomnosti iného 
plnoletého návštevníka – plavca. Maloleté dieťa, ktorého výška je do 1,10 m je oprávnené zdržiavať sa 
v plaveckom bazéne len za prítomnosti iného dospelého návštevníka – plavca, ktorý zabezpečuje nepretržitý 
dohľad nad maloletým dieťaťom – neplavcom.  

27. Návštevník je povinný v priestoroch parnej sauny zachovávať ticho a kľud a nerušiť ostatných návštevníkov 
hlasným hovorom. 

28. Osobitné prípady v Prevádzkovo-kúpeľnom poriadku neuvedené budú riešené  operátorkou – vedúcou zmeny, 
operátorkou a plavčíkom-záchranárom v súlade so všeobecnými zásadami na ochranu zdravia a bezpečnosti 
a všeobecnými zásadami občianskeho spolunažívania. 

29. Poskytovanie služieb v krytej plavárni alebo v jej jednotlivej časti je prevádzkovateľ oprávnený pre verejnosť 
v určitých dňoch alebo hodinách obmedziť z dôvodu prenájmu iným subjektom. Informácie o dobe obmedzenia 
poskytovaných služieb sú prevádzkovateľom zverejnené na vývesnej tabuli nachádzajúcej sa vo vstupnej hale 
krytej plavárne a na webovej stránke prevádzkovateľa www.plavarenstiavnicky.sk. 

30. Osobám s horúčkou, so zápalom očných spojiviek, s akútnymi ochoreniami dýchacích ciest,  s akútnymi 
chorobami zažívacieho traktu, s chorobami ktoré sú sprevádzané kŕčmi a stratou vedomia, s odpor 
vzbudzujúcimi stavmi, s porušenou pokožkou (vyrážky, psoriáza), s chorobami ktoré sú sprevádzané výtokom, 
nosičom choroboplodných zárodkov, osobám pod vplyvom alkoholu, drog a iných omamných a psychotropných 
látok, osobám so zjavne zanedbanou osobnou hygienou a zahmyzeným osobám, osobám ktoré trpia 
prenosným ochorením je vstup do krytej plavárne zakázaný. 

V krytej plavárni je prísne zakázané: 

� používať hygienické a kozmetické prípravky, ako aj potraviny a nápoje v sklených obaloch,  
� požívať  alkoholické nápoje, drogy, omamné a psychotropné látky,  
� fajčiť, 
� do priestorov bazénovej haly vnášať potraviny a nápoje a konzumovať ich, 
� pri vstupe do bazénovej haly obchádzať brodisko,  




