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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
(pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Zuzana Kleinová, konateľka  
 
Prevádzkový poriadok je vypracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravodníctva 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.  
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZARIADENIA A PREVÁDZKOVATEĽA  
 
Názov zariadenie: MONZUN klub 
Adresa: Partizánska cesta 116, 974 01 Banská Bystrica 
Kontakt: 048/240 00 40 
 
Prevádzkovateľ zariadenia 
Obchodné meno: MOnZUn s.r.o. 
Sídlo: Partizánska cesta 116, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 52156052 
Štatutárny zástupca: Monika Burčíková, Zuzana Kleinová 
Kontakt: 0907 398 378, 0905 153 675  

 
 
 
 

1. POPIS ZARIADENIA 

 
Umelé kúpalisko sa využíva len pre účely kúpania dojčiat, batoliat a detí, nie pre širokú 
verejnosť. K dispozícii je jeden bazén 7x4 m s recirkuláciou vody. Účastníkom je k dispozícii 
vstupná chodba, šatňa, kde je možné odložiť kočíky, topánky a vrchné oblečenie. V šatni sú 
umiestnené prebaľovacie pulty a pre rodičov prezliekacie kabínky. Osprchovať sa môžu 
v dvoch sprchách rozdelených podľa pohlavia. Slúžia pre rodičov aj deti. Po osobnej hygiene 
prechádzajú priamo do bazénovej časti. Dojčatá a batoľatá v sprievode rodiča a väčšie deti 
bez sprievodu, len s inštruktorkou. Po skončení lekcie matky môžu deti nakŕmiť 
v aklimatizačnej miestnosti, v ktorej si aj oddýchnu . Pre potreby dojčenia je tu k dispozícii 
gauč oddelený od ostatných priestorov paravanom. Hračky a pomôcky používané v bazéne 
sa odkladajú do regálov v blízkosti bazéna. Zvlášť je oddelený priestor na dezinfekciu hračiek 
a pomôcok. Tento priestor s výlevkou slúži aj na uskladnenie potrieb na upravovanie, 
čistenie a dezinfekciu. Priestory určené na kúpanie dojčiat a batoliat sú prevádzkovo 
oddelené od ostatných priestorov. Prevádzka je celoročná.  
 
 
 

2. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
Kurzy plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (ďalej len kurzy) sú určené             
rodičom s deťmi vo veku od 4 mesiacov. Kurzy sú zamerané na vytvorenie kladného vzťahu              
a rešpektu dieťaťa k vodnému prostrediu. Pri spoločnom pobyte vo vode s rodičom pod              
odborným vedením si deti osvoja nenásilnou a hravou formou základné návyky a zručnosti             
potrebné pre pobyt vo vode. Staršie deti si osvoja základy plaveckých štýlov.  
Rodičom s deťmi, ktorí sa po prvýkrát zúčastnia kurzov v detskom klube, sú určené kurzy               
pre začiatočníkov. Pri absolvovaní nasledujúceho kurzu je dieťa zaradené do kurzu pre            
mierne pokročilých. Po absolvovaní piateho kurzu je dieťa zaradené do kurzu pre            
pokročilých.  
O zaraďovaní do kurzov rozhoduje hlavná inštruktorka.  
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3. ÚDAJE O KAPACITE UMELÉHO KÚPALISKA, BAZÉNOV 

 
V skupine je počas lekcie v bazéne maximálne 6 dospelých osôb s dieťaťom a inštruktor.  
 
 
 

4. ÚDAJE O TRVANÍ PREVÁDZKY 
 
Prevádzková doba detského klubu MonZun je stanovená na základe rezervačného systému. 
 
 
 

5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KVALITE VODY 

 
Voda je napúšťaná z mestského vodovodu. Bazén má rozmery: 7 x 4m, s hĺbkou 1,2m a               
teplotou vody 31°C - 33°C. Teplota vody a vzduchu je uvedená na informačnej tabuli             
v blízkosti bazéna. Počas prevádzky bazéna je zabezpečená nepretržitá cirkulácia vody a jej            
dezinfekcia, objem vody v bazéne sa kompletne prefiltruje za 1,2 hod a to 3x za deň cez                
dvojicu AFM Dryden filtrov, ktoré vodu zbavia mechanických nečistôt. Voda je počas filtrácie             
neustále monitorovaná automatickým zariadením na úpravu pH a desinfekciu REDOX.         
V prípade znečistenia vody krvou, stolicou, zvratkami či hlienom bude prevádzka prerušená           
na dobu vypustenia vody, dezinfekcie, vyčistenia, opláchnutia a znovu napustenia         
vyhovujúcou vodou. 
Voda na kúpanie musí spĺňať požiadavky uvedené vo vyhláške MZ SR č.30/2010 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.  
Hodnota pH vody v bazéne sa udržuje v rozmedzí 7,0 – 7,4, dezinfekcia je zabezpečená               
prípravkom DUOZON 100L a jeho automatickým dávkovaním na požadované hodnoty podľa          
vyťaženosti bazénu.  
 
 
 

6. SPÔSOB A FREKVENCIA KONTROLY KVALITY VODY 
 
Kontrola priehľadnosti a hodnoty pH vo vode sa priebežne monitoruje a zaznamenáva 
najmenej 3x denne. Evidenciu vedie personál klubu. Vzorka vody sa odoberá v hĺbke 10 až 
30 cm pod hladinou vody.  
 
 
 

7. SPÔSOB ÚPRAVY VODY V BAZÉNE 

 
Hodnota pH vody v bazéne sa udržuje v rozmedzí 7,0 – 7,4, dezinfekcia je zabezpečená                

prípravkom DUOZON 100L a jeho automatickým dávkovaním na požadované hodnoty podľa          

 
 MONZUN BB



vyťaženosti bazénu. objem vody v bazéne sa kompletne prefiltruje za 1,2 hod a to 3x za deň                
cez dvojicu AFM Dryden filtrov, ktoré vodu zbavia mechanických nečistôt. Voda je počas             
filtrácie neustále monitorovaná automatickým zariadením na úpravu pH a desinfekciu         
REDOX. V prípade znečistenia vody krvou, stolicou, zvratkami či hlienom bude prevádzka           
prerušená na dobu vypustenia vody, dezinfekcie, vyčistenia, opláchnutia a znovu napustenia          
vyhovujúcou vodou. 
 
 
 

8. ZÁSADY PREVÁDZKY A ÚDRŽBY ZARIADENÍ, SPÔSOB ÚDRŽBY A ČISTENIA PRIESTOROV, 
PLÔCH, BAZÉNOV S PRÍSLUŠENSTVOM A ŠPORTOVÝCH POMÔCOK POUŽÍVANÝCH VO 

VODE 
 

Bazén sa vypúšťa minimálne 1x do roka a podľa potreby. Čistenie bazéna sa vykonáva 
priebežne, spolu s dezinfekciou. Voda v brode sa mení niekoľko krát počas dňa.  
Pri prevádzkovaní bazénu pre dojčatá a batoľatá sa zabezpečuje pravidelné čistenie a 
dezinfekcia všetkých priestorov a plôch, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu a to po 
každej skončenej lekcii. Hračky a pomôcky používané v bazéne pre dojčatá a batoľatá sú 
ľahko umývateľné, nepoškodené, určené pre danú vekovú kategóriu, bez akýchkoľvek 
otvorov a vyberateľných častí, aby sa do nich nemohla dostať voda okrem otvorov, ktorými 
voda voľne preteká. Denne po skončení kurzu sa dôkladne vyčistia, vydezinfikujú a uložia na 
vyhradenom suchom mieste.  
 
 
 

9. SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADMI A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD 

 
Tuhý komunálny odpad sa vynáša do kontajnera na komunálny odpad a jeho odvoz 
zabezpečuje správca budovy.  Všetky odpadové vody vzniknuté v prevádzke sa vypúšťajú do 
mestskej kanalizácie.  
 
 
 

10.ZÁSADY SPRÁVANIA SA ÚČASTNÍKOV KURZU A POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV 
 
Vstup do priestorov prevádzky klubu majú len rodičia s deťmi - účastníci kurzu, prípadne 
sprevádzajúce osoby(rodinní príslušníci, priatelia), so súhlasom inštruktora. Sprevádzajúce 
osoby, ktoré nie sú priamymi účastníkmi lekcie, nesmú rušiť priebeh lekcie. Prípadní 
záujemcovia o kurz či ďalšie aktivity detského klubu MonZun sa môžu informovať priamo u 
inštruktora alebo na recepcii. Informácie novým záujemcom podá inštruktor len v prípade, 
ak nevykonáva činnosť počas aktuálnej lekcie. 
Pre pobyt v priestoroch šatní a bazéna je pre rodiča s dieťaťom vyhradený čas v trvaní 1 
hodiny a 15 minút. Optimálny čas príchodu je 15 minút pred začatím lekcie. Dĺžka pobytu v 
bazéne pri kurzoch pre začiatočníkov je  30 minút. Dĺžka pobytu v bazéne pri kurzoch pre 
pokročilých je 45 minút. Kto je pokročilý, určí inštruktor podľa schopností dieťaťa. O dĺžke 
pobytu v bazéne rozhoduje inštruktor, ktorý vedie lekciu, na základe správania a 
momentálnej kondície detí. Nasleduje pobyt v infrasaune. Po prezlečení sa môže rodič s 
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dieťaťom stráviť primeraný čas v aklimatizačnej miestnosti, určenej na vyrovnanie telesnej 
teploty dieťaťa pred odchodom. 
 
V priestoroch klubu je zakázané chodiť naboso. Rodičia i chodiace deti sa pri príchode              
prezujú do čistých prezuviek, vhodných do vlhkého prostredia a v šatni sa následne prezlečú              
do plaviek. Odložia si osobné veci do skrinky a presunú sa do priestoru bazénovej časti.               
Dieťa nosiace plienku v nej zostáva až do príchodu k sprchám. Tam rodič vyzlečie dieťaťu               
plienku a pred vstupom do bazéna dôkladne osprchuje seba i dieťa. Potom oblečie dieťa do               
plaviek. Dojčatá a batoľatá musia mať nepriepustné plavky s pevnými bočnými gumičkami            
okolo nôh a pása, alebo v jednorazových plaveckých plienkach. V prípade uvoľnenia sekrétu           
z nošteka,slúžia na utretie papierové vreckovky pripravené na okraji bazéna. Pri prípadnom            
znečistení vody dieťaťom je lekcia prerušená do odstránenia nedostatkov. Pri obzvlášť           
závažnom znečistení sa bazén vypustí, dôkladne mechanicky očistí, vydezinfikuje         
a opláchne. Po skončení lekcie odporúčame dodržať aklimatizačnú dobu minimálne 15          
minút. Na odkladanie kočíkov slúžia vyhradené priestory. Deti sa nesmú voľne pohybovať            
bez dozoru rodičov. Zodpovednosť za dieťa nesie v priestoroch klubu rodič. V prípade, že sa               
niektorý rodič potrebuje vzdialiť od svojho dieťaťa, požiada o dozor nad dieťaťom            
inštruktora. Po použití nočníka je potrebné upozorniť inštruktora, ten ho vyprázdnie           
a dôkladne vydezinfikuje pre ďalšie dieťatko. Použité detské plienky a hygienické tampóniky           
sa vhadzujú do určeného smetného koša. V prípade akéhokoľvek závažného znečistenia           
priestorov (zvratky, moč, jedlo...), je nevyhnutné okamžite informovať inštruktora.  

 
Každý účastník kurzu je povinný :  

 dbať na čistotu a poriadok vo všetkých priestoroch klubu 

 svojim správaním nerušiť priebeh lekcie  

 rešpektovať pokyny inštruktora  

pred vstupom do bazéna previesť dôkladnú osobnú hygienu na intímnych miestach, v             
prípade dlhých vlasov je potrebné si ich vypnúť dohora nad úroveň vodnej hladiny  

pred vstupom do sauny je potrebné dôkladne sa osušiť, dieťatku dať suchú plienku              
a nesadať si v mokrých plavkách na drevené lavice. Použiť osušku. 

v saune je zakázané konzumovať jedlo, ale je možné dojčiť, prípadne dať dieťatku             
plastovú, netečúcu fľašu s nápojom 
 
Je zakázané :  

 nosiť cenné predmety (za ich prípadnú stratu neručíme) 
 akýmkoľvek spôsobom znečisťovať priestory  

 vnášať do priestorov klubu sklenené obaly a predmety  

 vstupovať do bazéna a jeho okolia s viac ako jedným dieťaťom  
vnášať do bazéna a jeho okolia vlastné hračky či iné predmety, ktoré nie sú               

dezinfikované 
 
 
 

11. SPÔSOB ZABEZPEČOVANIA A POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI 
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Prvú pomoc zabezpečuje inštruktorka, ktorá je zdravotne a odborne spôsobilá na jej            
poskytovanie. Prvú pomoc poskytuje na rozkladacom ležadle v priestore aklimatizačnej         
miestnosti oddelenom paravanom. V prípade potreby bezodkladne upovedomí Záchrannú         
zdravotnú službu.  
Lekárnička Prvej pomoci je k dispozícii na recepcii u inštruktorov.  
 
 

 
12. SPÔSOB ZABEZPEČENIA DOZORU PLAVČÍKOM, INŠTRUKTOROM 

Dozor pri bazéne a prvú pomoc zabezpečuje inštruktorka. Počas lekcií sú v priestoroch           
prítomné minimálne dve inštruktorky. 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 22.9.2020 
 
  
 
 
 
 
.................................................................. 
kolektív plaveckého klubu MOnZUn  
 
 

 
 MONZUN BB


