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NOVOVITAL – Bezručova č. 21, 940 66  Nové Zámky 
prevádzka RELAX KOMPLEX, Turecká č. 3, Nové Zámky 

 
 

PLAVÁRENSKÝ PORIADOK 
 

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky, zdravého prostredia 
a spokojnosti návštevníkov krytého plaveckého bazéna a detského 
bazéna /ďalej bazén/ vydávame v súlade s príslušnými smernicami 
a úpravami Ministerstva zdravotníctva SR tento plavárenský poriadok 

 
 

Článok I. 
Prevádzková doba a vstupy 

 
1. Bazén je otvorený od septembra do júna v roku. 

Denná prevádzka pre verejnosť je nasledovná: 
 
Pondelok                  zatvorené 
Utorok od 13,00 hod do 15,00 hod od 18,00 hod do 22,00 hod 
Streda od 13,00 hod do 16,00 hod od 18,00 hod do 22,00 hod 
Štvrtok od 13,00 hod do 15,00 hod od 18,00 hod do 22,00 hod 
Piatok od 13,00 hod do 15,00 hod od 18,00 hod do 22,00 hod 
Sobota od 08,00 hod do 20,00 hod  
Nedeľa od 08,00 hod do 20,00 hod  
 
Okrem uvedených časov je bazén prevádzkovaný denne pre školy 

/plavecký výcvik/ a plavecko športové kluby. Prevádzkovú dobu v týchto 
prípadoch určuje prevádzkovateľ bazéna individuálne po vzájomnej 
dohode a s prihliadnutím na hygienické predpisy prevádzky bazéna. 

 
2. Vstup do priestorov bazéna je povolený iba s platnou vstupenkou 

zakúpenou v pokladni. Aktuálny cenník vstupného je oznamovaný 
v pokladni a na informačnej tabuli.  
Cenník určuje vstupné na dve hodinu pobytu v bazénových 

priestoroch, vrátane prezliekania. 
 

3. Predaj vstupeniek sa začína v pokladni otvorením bazéna a končí sa 
jednu hodinu pred zatváracími časmi. Posledný vstup na bazén je jednu 
hodinu pred ukončením.  Vstupný čas je vyznačený na vstupenke. 
Návštevníkom je umožnené kontrolovať si čas pobytu v bazéne na 
hodinách umiestnených na viditeľných miestach v bazéne.10 minút pred 
koncom plavčík upozorní návštevníkov na koniec plávania. Pri 
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prekročení vyhradeného času je návštevník povinný doplatiť 
k základnému vstupnému za každú novú začatú hodinu čiastku podľa 
aktuálneho cenníka. 
 
4. Zakúpením vstupenky a vstupom do bazénových priestorov sa 
návštevník dobrovoľne podrobuje ustanoveniam tohto poriadku 
a pokynom zodpovedných pracovníkov /plavčík, správca strediska/. 
 
5. Deťom mladším ako 6 rokov je návšteva bazéna dovolená iba 
v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Kúpanie dojčiat a batoliat je 
povolené len s použitím nepriepustných detských plaviek /plienok. 
 
6. Vo všetkých priestoroch prístupných verejnosti je zakázané 
konzumovať jedlá a fajčiť. 
 
7. Do priestorov bazéna je zakázané nosiť predmety zo skla /fľaše 
a pod./ a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť jeho 
návštevníkov. 
 

8. Používanie kúpacej čiapky je povinné 
 

9.Pri plnom obsadení bazéna môže byť prerušený predaj vstupeniek do 
doby, kým sa bazén neuvoľní. 
 

Kapacita rekreačného bazéna: 100 plavcov alebo 
  87 plavcov a 30 neplavcov 
 
Kapacita detského bazéna:  6 osôb 

 

 

Článok II. 
Vylúčenie z návštevy 

 
1. Do bazéna nie je dovolený vstup osobám postihnutým horúčkou, 
zápalom očných spojiviek, kožnými chorobami, vyrážkami, parazitmi 
a tiež osobám zahmyzeným, špinavým a opitým. 
 
2. Z bazéna bude bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný 
návštevník, ktorý i napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto 
prevádzkového poriadku, alebo neuposlúchne pokyny zodpovedných 
pracovníkov /plavčík, správa strediska/, opije sa, alebo sa chová iným 
neprístojným čí rušivým spôsobom. 
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Článok III. 
Pokyny pre návštevníkov 

 
1. Vyzliekať, alebo obliekať sa je dovolené iba v šatniach, kde je možné 
odložiť si šatstvo a obuv do pridelenej skrinky podľa čísla na kľúči. 
Zapožičanie kľúča sa zálohuje, výška zálohy je uvedená v cenníku 
v pokladni. 
 
2. Pred vstupom do priestoru šatne sa návštevník vyzuje a obuv si 
odnesie do pridelenej skrinky, prípadne uloží do botníka. Pri odchode sa 
obúva až v miestnosti šatniarky. 
 
3. Peniaze a cenné predmety si uložte v pokladni a bezpečnostných 
skrinkách. 
 
4. Predmety nájdené v priestoroch bazéna odovzdajte plavčíkovi alebo 
v pokladni. 
 
5. Návštevník musí mať čistý a slušný kúpací odev a svojim správaním 
nesmie porušovať zásady mravnosti a slušnosti. 
 
6. Návštevníci, ktorí nevedia plávať, alebo plávajú nedostatočne, môžu 
sa zdržiavať len v časti bazéna pre neplavcov. Plavčík je povinný 
takýchto návštevníkov vykázať do priestorov pre neplavcov. 
 
7. Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazéna umyť sa mydlom. 
Osprchovať sa a prejsť brodidlom. Musia udržiavať osobnú čistotu a tiež 
čistotu bazénových priestorov a zariadení. 
 
8. Návštevníci, najmä staršie a telesne postihnuté osoby sa musia vo 
vlastnom záujme pohybovať opatrne po hladkých a mokrých podlahách 
a vyvarovať sa tak úrazu. 
 
9. Návštevníci sú povinní šetriť zariadenie bazéna, zbytočne neplytvať 
s vodou. Sú povinní uhradiť škody, alebo straty spôsobené ich vinou 
a zariadení bazéna, alebo majetku ostatných návštevníkov. 
 
10.Návštevníci musia dodržiavať stanovenú prevádzkovú dobu. Zostávať 
v bazéne a používať jeho zariadenie mimo tejto doby je neprípustné. 
                                                 Článok IV 
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                        Zakázané činnosti v priestoroch bazéna 
 

1. Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť, kľud 
a pohodu ostatných návštevníkov, naháňať s v okolí bazéna, používať 
vlastné rádioprijímače a magnetofóny. 
 
2. Vzájomne sa potápať, zrážať, skákať do vody z bokov bazéna, 
závodiť v plávaní, vhadzovať druhé osoby do vody. 
 
3. Pohybovať sa mimo vyhradených priestorov. 
 
4. Znečisťovať vodu a ostatné priestory odpadkami, pľuvaním, praním 
prádla, používať aromatické krémy. 
 
5. Konzumovať potraviny a nápoje akéhokoľvek zloženia, žuvať žuvačky 
a fajčiť. 
 
6. Vchádzať do miest určených pre osoby druhého pohlavia. 
 
7. Voľne odkladať predmety /tašky, vaky a pod./ a prinášať sklenené 
a iné veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov. 
 
8. Hrať loptové hry v bazéne alebo v jeho ostatných priestoroch. 
 
9. Neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej 
pomoci. 
 
10.Volať o pomoc bez vážnej príčiny. 
 
 
V Nových Zámkoch  1.1.2019 
 
 
 
 Ing. Ľudovít  Lebó 
      riaditeľ podniku  
 
 
 
Schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 17.3.2009,  
č. 1042/2/2009 


