
BYTOVÝ  PODNIK SVIT, S.R.O., SVIT  
 
 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
Rehabilitačné stredisko – Plaváreň Svit 

 

 

Požiadavky na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a na prevádzku, vybavenie, 

priestorov a na zariadenia na umelom kúpalisku sú ustanovené vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 308/2012 

Z. z.“) v náväznosti na § 62 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

*Identifikačné údaje prevádzkovateľa  

 

Názov zariadenia:   Rehabilitačné stredisko plaváreň Svit 

Adresa:   Jilemnického 307, 059 21 Svit 

 

Prevádzkovateľ:  BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. 

Adresa prevádzkovateľa: Štúrova 275/87, 059 21 Svit 

IČO:    36 816 949 

Tel.:    052/775 50 39 

E-mail:   tibor.haluska@bpsvit.sk 

 

 

 

1. *Druh a spôsob poskytovania služieb 

 Identifikácia zariadenia – prevádzka je umiestnená v budove rehabilitačného strediska 

na ul. Jilemnického 307, Svit. V budove sa nachádzajú vstupná chodba s toaletami, 

priestor pokladne, šatne rozdelené na mužskú a ženskú stranu, sušiareň, sprchy. 

Plaváreň má dva bazény. Plavecký bazén o rozmeroch 25 m x 12,5 m o premennej 

hĺbke od 120 cm do 180 cm. Neplavecký bazén o rozmeroch 9 x 9 m o premennej 

hĺbke od 40 cm do 80 cm. 

 Šatne sú rozdelené samostatne na ženské a mužské. V šatniach sa nachádzajú skrinky 

po 80 ks na mužskej a ženskej strane. Na každej strane je k dispozícii spoločná šatňa. 

 Pre osobnú hygienu 

o  vstupná chodba 

 Muži  pisoáre 4 ks, WC 1 ks, umývadlo 1ks 

 Ženy WC 1 ks, umývadlo 1ks 

 Zariadenie pre upratovanie- miestnosť s výlevkou 

 Pokladňa s dvoma miestnosťami určenými na prezúvanie topánok s 

lavičkami na sedenie 
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o  priestor bazéna 

 Muži  pisoáre 4 ks, WC 3 ks, sprchy 11 ks, umývadlo 1ks 

 Ženy WC 4 ks, sprchy 11 ks, umývadlo 1ks 

o  Priestory zamestnancov 

 WC 1ks, umývadlo 1ks 

 

Zdrojom vody je verejný vodovod. Vetranie priestorov bazénov je zabezpečené 

vzduchotechnikou a osvetlenie neónovými a LED svietidlami. 

V prevádzke plavárne pracuje 6 zamestnancov.    

 Okrem plávania zariadenie poskytuje aj služby v dvoch parných saunách v jednej 

zvlášť pre mužov a v druhej zvlášť pre ženy.  

 

2. *Údaj o kapacite 

 Údaje o jednotlivých bazénoch: 

o  Plavecký bazén 

 Rozmery 25 x 12,5 m, hĺbka 120 – 180 cm 

 Povrchová úprava keramická 

 Prívod vody z verejného vodovodu 

 Odvod vody cez čerpadlá do recipientu rieky Poprad  

o  Neplavecký bazén 

 Rozmery 9 x 9 m, hĺbka 40 – 80 cm 

 Povrchová úprava keramická 

 Prívod vody z verejného vodovodu 

 Odvod vody cez čerpadlá do recipientu rieky Poprad  

 

 Maximálna kapacita návštevníkov v oboch bazénoch je 89.  

 

 

3. *Údaj o trvaní prevádzky 

 Otváracie hodiny 

o  Sezónna prevádzka mesiace Júl a August 

 Pondelok  13:00 – 19:00 hod. 

 Utorok 06 .00 – 21:00 hod. 

 Streda  10:00 – 21:00 hod. 

 Štvrtok 10:00 – 21:00 hod. 

 Piatok  06:00 – 21:00 hod. 

 Sobota  10:00 – 21:00 hod. 

 Nedeľa 10:00 – 19:00 hod. 

o  Mimo sezónna prevádzka mesiace 

 Pondelok  14:00 – 19.00 hod. 

 Utorok 06 :00 – 21:00 hod. 

 Streda  14:00 – 21:00 hod. 

 Štvrtok 14:00 – 21:00 hod. 

 Piatok  06 :00 – 21:00 hod. 

 Sobota  10:00 – 21:00 hod. 

 Nedeľa 10:00 – 19:00 hod. 

 

 

 

 



4. *Základné údaje o kvalite vody 

 Zdrojom vody pre jednotlivé bazény je verejný vodovod.  

 Ohrev vody v bazénoch zabezpečujú proti prúdové ohrievače vody v plaveckom 

bazéne – 2 ks a neplaveckom bazéne – 1 ks. 

 Teplota vody v jednotlivých bazénoch  

− Plavecký bazén 27,0 ˚C 

− Neplavecký bazén 30,0 ˚ C 

 

 

5. *Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody 

 Sledovanie kvality vody prevádzkovateľom sa v bazénoch vykonáva trikrát denne a to 

prostredníctvom odpisovaných parametrov z Automatického zariadenia na riadenie 

kvality bazénovej vody typu ASIN AQUA PROFI ako voľného chlóru, viazaného 

chlóru, redoxného  potenciálu vody, pH vody, teploty vody. 

 Vykonávanie laboratórnych analýz vzoriek vody na kúpanie vykonáva Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade na základe celoročnej objednávky. 

 Vedenie evidencie o prevádzke bazénov sa vykonáva zápismi do prevádzkového 

denníka. 

 

6. *Spôsob úpravy vody 

 Oba bazény majú zabezpečenú recirkuláciu vody. 

 Technológia na úpravu vody je realizovaná samostatne pre jednotlivé bazény cez 

gravitačné filtre, ktoré sú umiestnené v technologickej miestnosti. 

 Technologická miestnosť je umiestnená v suteréne. Je obložená keramickým 

obkladom a nachádza sa tam aj záchytná nádrž, z ktorej sa prečerpáva odpadová voda 

do recipientu a to rieky Poprad. Odvetranie miestnosti je riešené vzduchotechnikou. 

 Chemická a mechanická úprava vody je realizovaná a riadená automatickým 

zariadením  na riadenie kvality bazénovej vody typu ASIN AQUA Profi. 

 Dezinfekcia vody je zabezpečovaná tekutým chlórňanom sodným, ktorý sa dávkuje 

automatickým zariadením typu ASIN AQUA Profi . 

 Výmena vody je realizovaná jedenkrát ročne. Odpúšťanie a dopúšťanie vody je 

realizované formou prania filtrov jedenkrát za týždeň. 

 Prívod vody je z verejného vodovodu a odvod vody cez zbernú nádrž a čerpadlo do 

recipientu a to rieky Poprad. 

 

7. *Spôsob údržby a čistenia priestorov, plôch, bazénov s príslušenstvom 

a športových pomôcok používaných vo vode 

 Údržba a čistenie bazénov sa vykonáva počas vypúšťania vody jedenkrát ročne .  

- Na čistenie a dezinfekciu oboch bazénov sa používa prípravok pool calin, alebo 

podobné alternatívy prípravku.                                                                                                                                                                                

Na čistenie prevádzkových plôch, zariadení na osobnú hygienu, šatní, ostatných 

priestorov sa vykonáva denne  za použitia prípravkov : SAVO, chlórňan sodný, 

Lumila, pričom jedenkrát za týždeň a to v pondelky sú sanitačné dni v rámci ktorých 

sa vykonáva dôsledné a kompletné čistenie, umývanie a dezinfekcia všetkých 

prevádzkových priestorov , zariadení na osobnú hygienu, šatní ako aj  ostatných 

priestorov.  

 Na úpravu pH vody v bazénoch sa používa viac ako 30 % - ný roztok kyseliny sírovej, 

ktorý sa dávkuje automatickým čerpadlom cez  automatické zariadenie  na riadenie 

kvality bazénovej vody typu ASIN AQUA Profi priamo do potrubia. Na koaguláciu sa 



používa roztok polyaluminiumchlorid – PAX 18 – číriace činidlo pri úprave vody. 

Dávkuje sa automatickým čerpadlom do vyrovnávacej nádrže.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Brodisko je jedno a to pri východe na záhradu a je využívané len v prípade otvorenia 

záhrady. 

 Miestnosť s výlevkou je umiestnená vo vstupnej časti kúpaliska pri sociálnych 

zariadeniach. 

 

8. *Zásady prevádzky a údržby zariadenia 

 Zákazy vstupu sú umiestnené na vstupných dverách. 

 Údržba zariadení  je realizovaná podľa potreby a v zmysle pokynov a plánov na 

údržbu výrobcov zariadení.   

 

9. *Spôsob nakladania s odpadmi a zneškodňovania odpadových vôd 

 Zabezpečenie zberu a zneškodňovania komunálneho odpadu – plaváreň má 

k dispozícii  jeden 1100 l kontajner na komunálny odpad umiestnený pred plavárňou. 

Jeho vývoz a zneškodňovanie zabezpečujú Technické služby Svit. 

 Vypúšťanie odpadových vôd je realizované  cez zbernú nádrž a čerpadlo do recipientu 

a to rieky Poprad. 

 

10. *Zásady správania návštevníkov 

 Sú vypracované písomné upozornenia, usmernenia, zákazy, príkazy a zásady 

bezpečného správania sa návštevníkov v rámci priestorov plavárne a sú umiestnené na 

viditeľných miestach po stenách plavárne, ako aj vo vstupnej chodbe. 

 K  povinnej výbave kúpajúcich patrí : 

a. Plavky 

b. Prezuvky 

c. Veci osobnej hygieny /šampón a  pod./ 

 

 Doba pobytu v  bazénoch je stanovená na jednu alebo dve hodiny podľa typu 

zakúpeného vstupného v zmysle platného cenníka 

 Deti mladšie ako 15 rokov musia byť v  sprievode osoby staršej ako 18 rokov. 

 Pred príchodom do bazéna je každý klient povinný vyzuť sa v  priestoroch šatní 

a  do bazénovej miestnosti vstupovať bez obuvi, v  prezuvkách.  

 Kúpajúci si odloží šatstvo, obuv, tašku do šatňovej skrinky. Za iné veci odložené 

v  skrinke prevádzkovateľ nezodpovedá. Kľúč od skrinky si môže ponechať u  seba. 

Za uzamknutie skrinky je zodpovedný návštevník. Pri odchode nechá skrinku 

otvorenú a odovzdá kľúče od skrinky v pokladni. 

 Za odložené veci mimo uzamknutej skrinky zodpovedá návštevník. 

 Pred vstupom do bazéna je každý návštevník povinný sa osprchovať, umyť mydlom 

alebo telovým šampónom, znovu sa osprchovať, aby na tele nezostalo mydlo prípadne  

nasadiť si kúpaciu čiapku. 

 Do spŕch a  bazénových častí je zakázané nosiť sklenené predmety. 

 Kúpajúci sú povinní udržiavať čistotu a  poriadok, odpadky odkladať do košov na 

odpad.  

 Počas pobytu v  bazénoch je každý kúpajúci povinný riadiť sa pokynmi personálu 

a  dodržiavať písomné pokyny, príkazy uvedené v  tomto prevádzkovom poriadku 

alebo na vývesných tabuliach a  riadiť sa nimi.  

 Po neuposlúchnutí pokynov je kúpajúci povinný opustiť priestory bazénov. 

 Každý kúpajúci je povinný šetriť zariadenia plavárne, šetriť vodu a  sprchy používať 



len na nevyhnutný čas. Oznámiť personálu, ak zistí stav alebo správanie sa iných 

v  rozpore s  prevádzkovým poriadkom. 

 Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobí na zariadení plavárne alebo na 

majetku ostatných návštevníkov v  plnej miere uhradiť.  

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

neprimeraným správaním a  taktiež porušením prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.  

 Skákanie do bazénov je zakázané! 

 Neplavci sa môžu zdržovať len v  časti plaveckého bazéna, kde hĺbka vody 

neohrozuje ich život a zdravie a v neplaveckom bazéne. 

 Menšie deti sú povinné používať neplavecký bazén. Pobyt detí v plaveckom bazéne 

musí byť sprevádzaný dospelou osobou staršou ako 18 rokov a deti musia byť 

vybavené  plávacou vestou, nafukovacím kolesom, prípadne iným bezpečnostným 

vybavením pre plávanie. 

 Úrazy je potrebné hlásiť personálu bazénov, ktorý zabezpečí potrebné opatrenia, ako 

je poskytnutia prvej pomoci zodpovednými plavčíkmi alebo privolanie lekárskej 

záchrannej služby na čísle 155 alebo 112 . 

 Pri plaveckých tréningoch je za bezpečnosť a ochranu zdravia zverených  osôb vždy 

zodpovedný príslušný tréner vo všetkých priestoroch, ktoré sú súčasťou krytej 

plavárne. Zverenci trénera nesmú vstupovať do bazéna pred začiatkom vyhradeného 

tréningového času a ich pobyt v bazéne musí byť vždy pod dohľadom príslušných 

trénerov. 

 Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí v celom objekte Rehabilitačného strediska sú 

zodpovední ich rodičia alebo sprevádzajúca osoba. Tieto osoby sú povinné dodržiavať 

všetky pokyny uvedené v prevádzkovom poriadku Rehabilitačného strediska – krytej 

plavárne a sáun ako aj zásady bezpečného správania sa vo všetkých priestoroch 

Rehabilitačného strediska.  

 Vstup osôb do bazénov a sáun je povolený z hygienických dôvodov výlučne len 

v plaveckom oblečení . 

 Pred vstupom do bazéna a sáun je každý návštevník plavárne povinný oboznámiť sa 

s pokynmi uvedenými v prevádzkových poriadkoch Rehabilitačného strediska - 

krytého bazéna a sáun ktoré sú umiestnené na vývesnej tabuli vo vstupnej chodbe 

Rehabilitačného strediska. 

 Každá osoba vyskytujúca sa v priestoroch Rehabilitačného strediska je povinná 

rešpektovať  umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenia, pohybovať sa 

v týchto priestoroch opatrne , aby nedochádzalo  k nebezpečenstvu pošmyknutia, 

zakopnutia o prekážky , pádom osôb , popáleniu osôb horúcou parou alebo 

inému poškodeniu svojho zdravia alebo zdravia iných osôb vyskytujúcich sa 

v celom objekte plavárne.   

  Je zakázané zasahovať do elektrických, parných a iných zariadení plavárne a 

vstupovať do priestorov označených zákazom vstupu nepovolaným osobám. 

 

 

 

 



 

11. *Spôsob prevádzkovania neplaveckého bazéna 

 

Do neplaveckého bazénu je privádzaná voda samostatne. Neplavecký bazén je s recirkuláciou 

vody.  

 Teplota vody v bazéne je 30° C. 

 Pri znečistení vody zvratkami, hlienom, krvou, stolicou dieťaťa alebo pri akomkoľvek 

inom viditeľnom znečistení vody sa prevádzka bazénu okamžite preruší až do  

odstránenia znečistenia; bazén sa musí vypustiť, dôkladne mechanicky vyčistiť, 

vydezinfikovať a opláchnuť.  

 V neplaveckom bazéne sa na úpravu pH vody a koaguláciu pre dojčatá a batoľatá 

nesmú používať nevhodné číridlá , parfumy a algicidy. Dezinfekčné prostriedky ako 

chlór a ďalšie chemické látky sa dávkujú a aplikujú len do príslušného miesta v 

recirkulačnom systéme, nikdy nie priamo do bazénu.  

 Zásady zabezpečenia kontroly kvality vody v bazéne - množstvo riediacej vody určuje 

prevádzkovateľ podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné 

hodnoty ukazovateľov kvality vody. 

 Sledovanie ukazovateľov kvality vody, najmä voľného chlóru (do 0,3 mg/l) a 

viazaného chlóru. 
  

12. *Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci 

 Osoby zodpovedné za poskytnutie prvej pomoci sú službu konajúci plavci – 

záchranári. 

 V rámci plavárne sa nachádza samostatná miestnosť na poskytovanie prvej pomoci – 

je vybavená keramickým obkladom, umývadlom s tečúcou pitnou vodou, lekárničkou, 

záchranárskym ležadlom a dýchacím prístrojom. 

  

13. *Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom: 

 

V rámci prevádzky plavárne je zabezpečený dostatočný počet plavcov - záchranárov 

na poskytovanie prvej pomoci.  

 Na jednej zmene sú zabezpečení dvaja plavci – záchranári samostatne pri každom 

bazéne. 

 

 

Vyhotovil:  

 

Ing. Tibor Haluška, vedúci RS – plaváreň Svit .......................................................... 

 

 

 

Schválil: 

 

Ing. Igor Hus, MBA, konateľ    ......................................................... 

     

 


