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INTERNÁ SMERNICA OPATRENÍ NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU 
V PRIESTOROCH PLAVECKÉHO BAZÉNA PIEŠŤANY 

 
1. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest  a  vydezinfikovanými 

rukami, do budovy je možný vstup len cez „ ZADNÝ VCHOD“ 
2.  V prípade, že máte zvýšenú teplotu nad 37,0 °C, ste prechladnutý alebo máte dýchacie 

problémy je zakázané pohybovať sa v priestoroch a ste povinný opustiť objekt, vyhľadať 
lekára, prípadne sa preliečiť v mieste svojho bydliska 

3. Dodržiavať minimálne 2m odstupy medzi osobami  
4. Prekrytie horných dýchacích ciest (rúško) je potrebné používať vo všetkých priestoroch 

mimo spŕch a vody 
5. Nenavštevovať iné priestory ako tie, ktoré sú nevyhnutné k priamemu vstupu do bazéna 
6. Nezdržiavať sa na spoločných chodbách a v priestoroch recepcie dlhšie ako je nevyhnutný 

čas 
6.1. Recepciu v rámci osobného kontaktu využívať len na vstup a výstup 
6.2.  Maximálny počet osôb zdržiavajúcich sa v spoločných priestoroch recepcia -  3 ľudia , 

 šatňa, sprchy 8 ľudí. (osobitne ženy, muži) 
7. Maximálny počet ľudí nachádzajúcich sa v priestoroch plaveckého bazéna  je 35 (1 človek na 

15m2) včítane obsluhy. 
8. Počas  využívania plaveckého bazénu –  je prísne zakázané vypínať vzduchotechnické 

zariadenie a doporučuje sa zabezpečiť aj pasívnu ventiláciu   čerstvého vzduchu– cez okná 
9. Je prísne zakázané  vyvíjať akúkoľvek fyzickú aktivitu vo vnútorných  priestoroch mimo 

športoviska k tomu určenému – plavecký bazén.  
10. Koncentrácia voľného chlóru v bazéne musí byť 0,5- 1,0  mg/L 
11. Dva krát denne  vykonávať dezinfekciu podlahových plôch a dotykových plôch 
12. Pri využívaní plaveckého bazéna viacerými športovými klubmi je potrebné dodržiavať časový 

odstup,  minimálne 15 minút 
13. Každý športový klub je povinný si viesť evidenciu osôb, ktoré navštívili plavecký bazén a na 

vyžiadanie ich poskytnúť prevádzkovateľovi. 
14. Smernica musí byť viditeľne umiestnená  na vstupe do plaveckého bazénu ako aj v jeho 

priestoroch 
 

V prípade, že nebudete dodržiavať usmernenia prevádzkovateľa, budeme to považovať za 
úmyselné zvýšenie nebezpečenstva zavlečenia alebo šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby podľa § 163 Zákon č. 300/2005 Z. z. a môže kontaktovať orgány činné v trestnom konaní. 
 
 

 
          Ing. Pavol Škodný 
        Štatutárny zástupca OZ Bazén Piešťany 
 
 

            Našou najúčinnejšou zbraňou je disciplína        


