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Čl. I 

Základné údaje o prevádzke 

 

1. Správcom a prevádzkovateľom Školskej plavárne Majerníkova 62 je Mestská časť 

Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520, DIČ: 

2020919164, v zastúpení: Dana Čahojová, starostka (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

2. Školská plaváreň Majerníkova 62 je súčasťou budovy Základnej školy A. Dubčeka, 

Majerníkova 62, 841 05 Bratislava. Pozostáva z nasledujúcich priestorov:  

a. suterénne priestory, kde sa nachádza strojno-technické a filtračné zariadenia 

bazénov, zariadenia na chemickú úpravu vody, riadiace jednotky ohrevu 

bazénových vôd, ovládacia jednotka vzduchotechniky, sklad chemikálií,   

b. prízemie, kde sa nachádza vstupná hala s pokladňou, šatne pre mužov a ženy, 

sprchy, sociálne zariadenia, sociálne zariadenia pre zamestnancov, výlevka, 

miestnosť plavčíka, skladové priestory, bazénová hala s plaveckým bazénom 

a malým neplaveckým bazénom. 

 

Čl. II 

Druh a spôsob poskytovania služieb 

 

1. Školská plaváreň Majerníkova 62 slúži ako školský výukový bazén pre plavcov i neplavcov 

pre základný plavecký výcvik žiakov materských, základných a stredných škôl, pre 

vyučovanie zdravotnej telesnej východy, vyučovanie povinnej a nepovinnej telesnej 

východy, pre činnosť záujmových a spoločenských organizácií, pre činnosť športových 

klubov a zväzov, pre záujmovú, telovýchovnú činnosť predškolských a školských zariadení 

v regióne, pre verejnosť, pre súťažné podujatia a pre iné fyzické a právnické osoby v oblasti 

plaveckých a vodných športov. 

2. Prevádzka Školskej plavárne Majerníkova 62 je celoročná, pričom prevádzkovú dobu 

stanovuje prevádzkovateľ s ohľadom na potrebu vykonávania hygienických, 

rekonštrukčných a údržbárskych prác potrebných na odstránenie havárií. Prevádzkovateľ  

stanovuje prevádzkovú doba počas sviatkov, školských prázdnin a konania športových 

podujatí. 

3. Prevádzkové hodiny Školskej plavárne Majerníkova 62 sú zabezpečené počas celého týždňa 

pondelok – nedeľa v čase 6:00 hod. – 22:00 hod. Prevádzkové hodiny je možné upraviť 

podľa potrieb prevádzkovateľa (napríklad počas sviatkov, školských prázdnin, podujatí 

a pod.). 

4. V pracovné dni počas školského roka v čase 8:00 hod. – 14:00 hod. sa umožňuje využívanie 

Školskej plavárne Majerníkova 62 len organizovaným skupinám pracujúcimi s deťmi a 

mládežou od predškolského veku do veku ukončenia štúdia na strednej škole. 

 

 

Čl. III 

Vstupné a poplatky 

 

1. Návštevníci a nájomcovia Školskej plavárne Majerníkova 62 platia vstupné alebo poplatky 

za užívanie podľa platného cenníka za služby. Cenník stanovuje prevádzkovateľ po 

schválení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves, na základe platných 

zákonov a predpisov a sú zverejnené na pokladni a na webovej stránke Školskej plavárne 

Majerníkova 62. 

2. Pri uplatňovaní nároku na zľavnené vstupné podľa platného cenníka sú návštevníci povinní 

preukázať sa platným dokladom v zmysle vysvetliviek k cenníku. 
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3. Za požičanie kľúča od šatňovej skrinky sa vyberá od návštevníka zálohová platba v zmysle 

aktuálneho cenníka, ktorá je pri odovzdaní nepoškodeného kľúča vrátená návštevníkovi 

v plnej hodnote. V prípade straty kľúča je návštevník povinný uhradiť poplatok za stratu 

kľúča podľa platného cenníka. 

4. Deti do 15 rokov majú vstup na Školskú plaváreň Majerníkova 62 povolený len v sprievode 

rodiča, inej dospelej osoby, zákonného zástupcu, učiteľa alebo trénera, ktorí nesmú nechať 

dieťa bez dozoru. 

5. Deti do 3 rokov majú vstup do plaveckého bazéna a malého neplaveckého bazéna zakázaný. 

 

 

Čl. IV. 

Základné údaje o kvalite vody a starostlivosti o vodu 

 

1. Bazény Školskej plavárne Majerníkova 62 sú plnené pitnou vodou napojením na vnútorný 

vodovod pitnej vody. Kvalita vody musí zodpovedať ukazovateľom prílohy č. 3 Vyhlášky 

MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o 

požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na 

prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. 

2. Plavecký bazén nerezovej konštrukcie o rozmeroch 25,00 x 12,4 m  má hĺbku vody je 1,6 m 

– 1,9 m. Po celom obvode bazéna je na bazénovej stene v hĺbke 1,0 m pod hladinovou vody 

zapustený odpočinkový stupienok široký 0,15 m. Vstup do bazéna je zabezpečený štyrmi 

zapustenými rebríkmi, po dvoch na oboch dlhších stranám. Prívod upravenej vody je riešený 

cez 2 ks dnových kanálov, vybavených krytom v prívodnými tryskami. Odvod bazénovej 

vody je cez prepadový žľab situovaný po dlhších stranách bazéna do vyrovnávacej nádrže 

s možnosťou prisávania vody z 2 ks sacích kanálov napojených na sanie cirkulačného 

čerpadla úpravne vody. Bazén má samostatnú úpravu vody s celkovým výkonom 125 /h. 

Vypustenie bazéna je gravitačné do splaškovej kanalizácie. Teplota vody je od 18 °C  do 28 

°C. 

3. Malý neplavecký bazén nerezovej konštrukcie o rozmeroch 4,1 x 4,3 m má hĺbku 0,75 m – 

0,8 m. Vstup do bazéna je riešený schodiskom. Prívod upravenej vody je cez dnový kanál 

vybavený krytom s prívodnými tryskami. Odvod bazénovej vody je cez prepadový žľab 

situovaný na strane bazéna kde sa nachádza schodisko, do vyrovnávacej nádrže 

s možnosťou prisávania vody z dnovej vpuste, napojenej na sanie cirkulačného čerpadla 

úpravne vody. Bazén má samostatnú úpravu vody s celkovým výkonom 15 /h. 

Vypustenie bazéna je gravitačné do splaškovej kanalizácie. Teplota vody je od 21 °C  do 32 

°C. 

4. Údaje o teplote vody sú zverejnené v bazénovej hale. 

5. Spôsob a frekvencia sledovania kvality vody je v súlade s vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. 

o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, 

vybavenie prevádzkovaných plôch, priestorov a zariadení na prírodnom a na umelom 

kúpalisku. Ukazovatele a frekvencia ich kontroly sú uvedené v prílohe uvedenej vyhlášky. 

Kontrolu vykonáva zamestnanec prevádzkovateľa. 

6. Kontrolu kvality vody po mikrobiologickej a chemicko-fyzikálnej stránke vykonáva 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výsledky rozborov sa uchovávajú 

u prevádzkovateľa a sú zverejnené v bazénovej hale. 

7. Výkon úpravne vody v plaveckom bazéne je 125 /h, čo pri objeme bazéna 554,7  
predstavuje výmenu vody 1x za cca 4,5 hod. Riešenie vychádza z platného predpisu - 

vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody 

a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovaných plôch, priestorov a zariadení 

na prírodnom a na umelom kúpalisku. 

8. Výkon úpravne vody v malom neplaveckom bazéne je 15 /h, čo pri objeme bazéna 14,5 

 predstavuje výmenu vody 1x za cca 1,0 hod. Riešenie vychádza z platného predpisu - 
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vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody 

a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkovaných plôch, priestorov a zariadení 

na prírodnom a na umelom kúpalisku. 

9. Na chemické ošetrenie bazénových vôd sa používajú chemikálie: chlórňan sodný NaClO 

12%, kyselina chlorovodíková HCl 33% ph- a vločkovač. 

10. Všetky odpadové vody (z výpustí bazénov, spŕch, toaliet a pod.) sú odvedené do mestskej 

kanalizácie.  

 

 

Čl. V. 

Zásady prevádzky a údržby zariadení 

 

1. Počas prevádzky Školskej plavárne Majerníkova 62 je zabezpečené denné upratovanie 

a čistenie priestorov. Čistenie sa vykonáva ručne aj strojovo. Pravidelne minimálne 1x 

týždenne sa vykonáva dôkladné čistenie a dezinfekcia bazénovej haly. Dezinfekcia 

sociálnych zariadení, spŕch a ich vybavenia sa vykonáva podľa potreby aj priebežne počas 

prevádzky. 

2. Plán vykonávania čistenia, označenie čistiaceho náradia a deratizácia a dezinsekcia sú 

špecifikované v Prílohe č. 1 Sanitačný program. 

3. Výlevka a sociálne zariadenia pre zamestnancov sa nachádzajú vo vstupnej hale Školskej 

plavárne Majerníkova 62 a uzamykajú sa. Kľúč je k dispozícii na pokladni. 

4. Odpadkové koše a nádoby sa vyprázdňujú priebežne a na konci prevádzky tak, aby neboli 

preplňované. 

5. Vývoz tuhého komunálneho odpadu je zabezpečený prostredníctvom firmy OLO, a.s. 

Bratislava. 

6. Kontrola čistoty bazénov sa pravidelne vykonáva zamestnancami Školskej plavárne 

Majerníkova 62 počas celej doby prevádzky. Pravidelne sa odstraňujú hrubé nečistoty 

manuálne. Vysávanie bazénov sa vykonáva strojovo a to pravidelne podľa znečistenia stien 

a dna bazénov. Čistenie bazénov sa vykonáva počas letnej odstávky po ich vypustení.  

7. Športové pomôcky sú uložené v bazénovej hale tak, aby z nich odtiekla voda. Upratovanie 

a dezinfekcia športových pomôcok využívaných na Školskej plavárni Majerníkova 62 

vykonávajú zamestnanci Školskej plavárne na Majerníkovej 62 najmenej 1 x denne.  

8. Čistiace prostriedky a pomôcky sú uskladnené vo vetraných miestnostiach na to určených.  

9. Suterénne priestory, v ktorých sa manipuluje s chemickými látkami určenými na úpravu 

vody a v ktorých sa tieto látky uskladňujú sú vybavené umývadlom, studenou a teplou vodu, 

výtokom vody a majú zabezpečené dostatočné vetranie.  

10. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravé prostredie pri prevádzke Školskej plavárne Majerníkova 

62 ako aj o stále zlepšovanie prevádzkových a personálnych podmienok zabezpečuje 

prevádzkovateľ. 

11. Povinnosť prevádzkovateľa je všestranne sa starať o bezpečnosť a ochranu zdravia v 

Školskej plavárni Majerníkova 62 zamestnancov, ale aj o všetky osoby, ktoré sa s ich 

vedomím na Školskej plavárni Majerníkova 62 zdržujú. 

12. Prevádzkovateľ dbá na dodržiavanie ustanovenia prevádzkového poriadku a hygienické 

požiadavky. V priestoroch bazéna spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej 

polície pri zabezpečení verejného poriadku a ochrane majetku. Prevádzkovateľ nezodpovedá 

za veci uložené v šatňových skrinkách, cenné veci a peniaze návštevníkov. 

13. Pokiaľ prevádzkovateľ prepožičiava (prenajíma) Školskú plaváreň Majerníkova 62 iným 

organizáciám zodpovedá za bezpečnú prevádzku technických zariadení bazénov a kvality 

vody.  

14. Dohodnutou zmluvou môže v rámci tohto prevádzkového poriadku preniesť zodpovednosť 

za bezpečnosť pri využívaní Školskej plavárne Majerníkova 62 na nájomcov, ktorí sú 

povinní dodržiavať prevádzkový poriadok.  
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15. O prenájom je možné požiadať prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa prípadne 

zanechať Žiadosť o prenájom dráh /bazéna na pokladni Školskej plavárne Majerníkova 62.  

16. Prevádzkovateľ Školskej plavárne Majerníkova 62 na viditeľnom mieste vyvesí 

prevádzkový poriadok. 

17. Kapacita plaveckého bazéna je 62 osôb. Kapacita malého neplaveckého bazéna je 5 osôb. 

Celková kapacita Školskej plavárne Majerníkova 62 je 72 osôb. 

18. Revízia elektrických zariadení sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy. Správy o vykonaní 

revízie musia byť k dispozícii kontrolným orgánom. 

19. V prípade výpadku elektrickej energie je zabezpečené núdzové osvetlenie a všetci 

návštevníci sú povinní opustiť Školskú plaváreň Majerníkova 62 podľa pokynov 

zamestnancov Školskej plavárne Majerníkova 62. 

 

 

Čl. VI. 

Zásady správania sa návštevníkov 

 

1. Návštevníkom Školskej plavárne Majerníkova 62 sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá sa 

zdržuje v priestoroch určených pre návštevníkov (šatne, sprchy, sociálne zariadenia 

a bazénová hala) za účelom vykonávania rekreačných, oddychových, športových a iných 

aktivít a dodržiava povinnosti uvedené v tomto prevádzkovom poriadku. 

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, prípadne dopĺňať prevádzkový poriadok podľa 

potreby. 

3. Vyzliekanie, obliekanie alebo odkladanie šatstva mimo určené priestory šatní je zakázané. 

4. Každý návštevník svojím správaním musí dbať na zásady slušnosti a mravnosti. 

5. Za svojvoľné poškodenie a znečistenie zariadenia plavárne je návštevník osobne 

zodpovedný a je povinný uhradiť škodu. 

6. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie Školskej plavárne Majerníkova 62, šetriť 

vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný, bezodkladne oznámiť 

zamestnancovi Školskej plavárne Majerníkova 62, ak zistí stav alebo správanie sa iných 

v rozpore s prevádzkovým poriadkom. 

7. Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobí na zariadení Školskej plavárne 

Majerníkova 62 alebo na majetku ostatných návštevníkov v plnej miere uhradiť. 

8. Školskú plaváreň Majerníkova 62 je možné navštevovať podľa platného rozvrhu, ktorý je 

zverejnený vždy v piatok na nasledujúci kalendárny týždeň. Rozvrh je umiestnený na 

výveskách plavárne a na webovej stránke Školskej plavárne Majerníkova 62. Vo 

výnimočných prípadoch si Školská plaváreň Majerníkova 62 vyhradzuje právo na zmenu 

rozvrhu aj počas prebiehajúceho týždňa. Pri akejkoľvek zmene ju okamžite zverejní na 

viditeľnom mieste a aj na webovej stránke Školskej plavárne Majerníkova 62. 

9. Prenajaté alebo poskytnuté dráhy sú označené. Ostatné dráhy pre verejnosť, prípadne pre 

plávanie s pomôckami alebo rôznu plaveckú výkonnosť sú taktiež označené. 

10. Návštevníci sú povinní rešpektovať prevádzkovú a otváraciu dobu, opustiť priestor 

bazénovej haly najneskôr v čase ukončenia prevádzky a priestor plavárne (šatní) najneskôr 

15 minút po ukončení prevádzky plavárne. 

11. Pri naplnení kapacity bazénov môže Školská plaváreň Majerníkova 62 kedykoľvek uzavrieť 

vstup do doby, kým sa kapacita bazénov neuvoľní. Obsadenosť bazéna sa sleduje podľa 

počtu aktuálne obsadených šatňových skriniek. 

12. Školská plaváreň Majerníkova 62 si vyhradzuje právo zrušiť hodiny pre verejnosť 

a nájomcom v prípade technických príčin, z hygienických dôvodov alebo v prípade 

organizovania športových podujatí. Prevádzkovateľ je povinný o týchto zmenách 

informovať v čo najskoršom termíne na webovom sídle Školskej plavárne Majerníkova 62 

a na pokladni. 
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13. Vo vstupnej hale s pokladňou je každý návštevník povinný sa vyzuť a v priestoroch šatne 

a bazéna sa pohybovať bosý alebo v čistej bazénovej protišmykovej obuvi.  

14. Návštevník si po prezlečení sa do plaviek odloží šatstvo a ostatné osobné veci do šatňovej 

skrinky a uzamkne ju. V prípade straty kľúča  zamestnanec Školskej plavárne Majerníkova 

62 otvorí šatňovú skrinku, návštevník musí pred jej otvorením popísať jej obsah, inak mu 

obsah nebude vydaný. V prípade straty kľúča je návštevník povinný uhradiť poplatok za 

stratu kľúča podľa platného cenníka. 

15. Do bazénovej haly si návštevník vezme len predmety nutnej potreby pre plávanie. 

16. Pred vstupom do bazénov je každý návštevník povinný osprchovať sa a musí sa odlíčiť. 

17. Každý návštevník musí mať čisté plavky a plaveckú čiapku. Návštevníkom sa povoľuje 

vstup z hygienických dôvodov do Školskej plavárne Majerníkova 62 len v plavkách 

priliehavého alebo bermudového typu. Spodná časť bermudových plaviek však musí siahať 

nad kolená. 

18. Do bazénov návštevník vstupuje bosý. 

19. Do spŕch a bazénovej haly je zakázané vnášať sklenené predmety. 

20. Počas pobytu v Školskej plavárni Majerníkova 62 je každý návštevník povinný riadiť sa 

pokynmi zamestnancov a dodržiavať znenie písomných pokynov, príkazov a zákazov na 

vývesných tabuliach a riadiť sa nimi. Súčasne je návštevník povinný dodržiavať 

prevádzkové, bezpečnostné a hygienické pravidlá prevádzkovateľa. V prípade ich 

nedodržania, alebo pri neuposlúchnutí pokynov plavčíka, bude vykázaný a musí opustiť 

priestory Školskej plavárne Majerníkova 62 bez nároku na vrátenie vstupného. 

21. V priestoroch okolo bazénov je riziko pošmyknutia, preto sú návštevníci povinní pohybovať 

sa v týchto priestoroch so zvýšenou opatrnosťou. 

22. Za poranenie a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou alebo 

nedodržaním prevádzkového poriadku, prípadne za poranenia spôsobené mu iným 

návštevníkom, prevádzkovateľ Školskej plavárne Majerníkova 62 nenesie zodpovednosť. 

23. Skákať do malého neplaveckého bazéna je zakázané. Skákať do plaveckého bazéna je 

zakázané okrem prípadov, kedy prevádzkovateľ prenesie dohodnutou zmluvou 

zodpovednosť za bezpečnosť pri využívaní Školskej plavárne Majerníkova 62 na nájomcov 

a zmluvne sa povolí skákanie do plaveckého bazéna výhradne zo štartovacích blokov. 

24. Je zakázané: 

a. Vstupovať do priestorov Školskej plavárne Majerníkova 62 v prípade, ak návštevník 

trpí prenosným, kožným alebo infekčným ochorením, zápalom očných spojiviek, má 

výtoky, rany alebo iné choroby, ktoré môžu zo zdravotného hľadiska ohroziť jeho 

alebo ostatných návštevníkov, so zjavne zanedbanou osobnou hygienou, pod vplyvom 

omamných látok alebo alkoholu, je agresívny, správa sa neprístojne alebo svojich 

správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov. 

b. Vstupovať do spŕch, bazénovej haly s jedlom a nápojmi, vstupovať do bazénov 

neosprchovaní alebo pred vstupom používať krémy, masti a iné prostriedky, ktoré by 

mohli znečistiť vodu v bazénoch. 

c. Vykonávať iné hygienické činnosti ako napr. manikúra, pedikúra, holenie, strihanie 

a pod. 

d. Vzájomne sa potápať, zrážať, sácať sa do bazénov, kričať a robiť nadmerný hluk, či 

ohrozovať ostatných návštevníkov Školskej plavárne Majerníkova 62. 

e. Vchádzať do priestorov spŕch a šatní určených pre osoby opačného pohlavia, okrem 

detí do 6 rokov v sprievode zodpovednej osoby. 

f. Vodiť psov a iné zvieratá na Školskú plaváreň Majerníkova 62. 

g. Používať v bazénoch lopty, nafukovačky a iné pomôcky mimo pomôcok slúžiacich 

výhradne na tréningovú alebo výučbovú činnosť, a ktoré neohrozujú bezpečnosť 

ostatných návštevníkov. 

h. Vstupovať do Školskej plavárne Majerníkova 62 inak ako pešo (napr. s bicyklom, na 

kolobežke alebo v kolieskových korčuliach a pod.). 
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i. Bez vedomia prevádzkovateľa Školskej plavárne Majerníkova 62 umiestňovať 

reklamné nápisy, oznamy, rozdávať letáky a pod. 

j. Znečisťovať vodu bazénov a ostatné priestory Školskej plavárne Majerníkova 62. 

k. Pohybovať sa mimo vyhradených priestorov Školskej plavárne Majerníkova 62, 

zdržiavať sa v budove mimo prevádzkového času. 

25. Nájomca Školskej plavárne Majerníkova 62 je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou 

prevádzkovateľ Školskej plavárne Majerníkova 62 uzatvoril nájomnú zmluvu. Všetky práva 

a povinnosti sú stanovené v nájomnej zmluve. 

26. Zásady správania sa nájomcov Školskej plavárne Majerníkova 62: 

a. Každý nájomca dodá vopred prevádzkovateľovi Školskej plavárne Majerníkova 62 

zoznam svojich členov, ktorí budú plávať v aktuálnej sezóne. Zoznam je povinný 

nájomca aktualizovať. V prípade, ak je nájomca školské alebo predškolské zariadenie, 

kde sa členovia nepravidelne menia, tento zoznam nájomca nemusí dodať. 

b. Po príchode trénera alebo inej zodpovednej osoby a jeho podpise do knihy na 

evidenciu plávania nájomcov začne zamestnanec Školskej plavárne Majerníkova 62 

vydávať kľúče najskôr 15 minút pred časom objednaným  a zaradeným v rozvrhu. 

Rodičom a rodinným príslušníkom zverencov nájomcu nie je dovolené vstupovať do 

šatní a bazénovej haly. Výnimočný vstup je možný len po predchádzajúcom súhlase 

udelenom prevádzkovateľom. 

c. Člen nájomcu sa musí preukázať platným členským preukazom alebo iným dokladom 

potvrdzujúcim jeho totožnosť zamestnancovi Školskej plavárne Majerníkova 62. Na 

základe preukázania sa dostane kľúč od šatňovej skrinky. Ak člen nebude na zozname, 

môže vojsť Školskej plavárne Majerníkova 62 len po uhradený vstupného alebo si ho 

príde vyzdvihnúť tréner a následne ho doplní do zoznamu. 

d. Poradie dráh v rozvrhu sú orientačné a zamestnanec Školskej plavárne Majerníkova 62 

má právo poradie dráh zmeniť s ohľadom na celkový čas plávania, resp. aká veková 

skupina plavcov pláva.  

e. Počas tréningov nájomcov, je tréner resp. iná zodpovedná osoba zodpovedná za 

správanie sa a zdravie svojich zverencov na Školskej plavárni Majerníkova 62. 

f. Po ukončení tréningu nájomcov je tréner resp. iná zodpovedná osoba povinná 

zabezpečiť, aby všetci jeho zverenci bezpečne opustili najneskôr 15 minút po 

ukončení objedaného času Školskú plaváreň Majerníkova 62 a odchádza ako 

posledný. Po ukončení tréningu nájomcov je tréner zodpovedný za správanie 

zverencov v šatniach. 

g. V prípade, ak sa zistí, že niektorý člen nájomcu neopustil Školskú plaváreň 

Majerníkova 62 a naďalej pláva aj po čase vyhradenom nájomcovi, bude nájomca 

sankcionovaný zmluvnou pokutou špecifikovanou v uzatvorenej nájomnej zmluve. 

 

Čl. VII. 

Vodná záchrana a zdravotná služba 

 

1. Pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch, poraneniach alebo nevoľnosti návštevníkov je 

určená miestnosť plavčíka, ktorá je vybavená lekárničkou so základným zdravotníckym 

a záchranárskym vybavením.  

2. V prípade potreby zamestnanec Školskej plavárni Majerníkova 62 privolá rýchlu zdravotnú 

pomoc. 

3. Dozor nad bezpečnosťou prevádzky Školskej plavárni Majerníkova 62 počas plávania 

zabezpečujú dvaja kvalifikovaní vodní záchranári s platnými oprávnením vodného 

záchranára, ktorí sú oprávnenú poskytovať záchrannú a zdravotnú službu. 

4. Každé poskytnutie prvej pomoci sa zapíše do Knihy úrazov. 
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Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, a to 

najmä: 

a. vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality 

vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov 

a zariadení na prírodnom kúpalisku a umelom kúpalisku, 

b. zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

c. vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 

a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, 

d. zákonom NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve v znení neskorších 

predpisov, 

e. zákonom NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

2. Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.11.2019  
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Sanitačný program 

Príloha č.1 

 

Plán vykonávania čistenia 

 

 

Priebežné denné čistenie: 

- všetkých podlahových plôch, šatní, sociálnych zariadení a pracovných pomôcok, 

- upratovanie a dezinfekcia športových pomôcok, 

- manuálne odstraňovanie hrubých nečistôt z dna a stien bazénov. 
 

 

Priebežné denné čistenie po skončení práce: 

- podlahových plôch priestorov prevádzky, šatní, sociálnych zariadení, skriniek na prezliekanie a  

podľa potreby ich dezinfekcia vhodnými chemickými prípravkami na rôzne druhy povrchov. 

 

Týždenné upratovanie: 

- umývanie stien, dverí, rámov, regálov, nábytku, zrkadiel a sprchových hlavíc, 

- strojové vysávanie bazénov, čistenie prepadových žľabov. 

 

Štvrťročné upratovanie: (podľa potreby): 

- umývanie okien a sklenených výplní dverí. 

 

Ročné upratovanie:  

- počas letnej odstávky čistenie bazénov po ich vypustení, 

- podľa potreby vymaľovať priestory, prípadne vykonať aj protiplesňové nátery, 

- zabezpečiť vykonávanie drobných stavebných a technických úprav, ochrannej dezinsekcie 

a deratizácie (2x ročne), vyčistiť osvetľovacie telesá (2x ročne). Dezinsekciu a deratizáciu 

vykonáva dodávateľ: v prípade potreby osloví certifikovaná firma. 

 

 

Označenie čistiaceho náradia 

 

Kefy, vedrá, metly, handry a pod. sú zreteľne označené a umiestnené na vyhradenom mieste. 

 

Červenou farbou sú označené čistiace prostriedky, ktoré sa používajú na podlahu a hygienické 

zariadenia 

Modrou farbou sú označené čistiace prostriedky určené na čistenie stien, okien, dverí a pod 

Zelenou farbou sú označené čistiace prostriedky, ktoré sa používajú na čistenie regálov, stolov, 

nábytku a pod.  

 

Deratizácia a dezinsekcia 

 

V prípade výskytu hlodavcov a hmyzu bude oslovená firma, ktorá sa zaoberá dezinsekciou a 

deratizáciou. 
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Časový interval 

Druh vykonávanej 

sanitačnej činnosti 

Kto 

vykoná 

činnosť 

Kto 

vykoná 

kontrolu 

Použité čistiace 

a dezinfekčné 

prostriedky a ich 

koncentrácia 
Pracovné 

miesto 

Druh 

činnosti 

 

 

Denne a priebežne 

 

 

     

 

 

Týždenne 

 

 

     

 

Štvrťročne 

 

     

 

Ročne 

 

     

 

 

 

 

 


