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1. Povinnosťou každého návštevníka 
Mestskej krytej plavárne v Košiciach 
(ďalej len MKP) je oboznámiť sa 
s týmto prevádzkovým poriadkom 
(ďalej len kúpeľný poriadok) 
a dodržiavať jeho ustanovenia. 
Všetky aktuálne pokyny v celom 
areáli sú nadradené všeobecným 
pokynom.  
 
2. MKP si vyhradzuje právo meniť 
prípadne dopĺňať kúpeľný poriadok 
podľa potreby a v rozsahu určenom 
MKP.  
 
3. Všetky úkony po príchode do 
plaveckého bazénu sa prevádzajú 
v nasledujúcom poradí :  
a) Zoznámenie sa s kúpeľným 
poriadkom 
b) Zakúpenie vstupenky 
c) Obsadenie šatňovej skrinky 
(neplatí pri vstupe na vonkajšiu 
plochu) 
d) Prezlečenie sa do plaviek 
e) Osprchovanie  
f) Použitie bazénu 
 
4. Vyzliekanie, obliekanie alebo 
odkladanie šatstva mimo určené 
priestory šatní alebo prezliekacích 
kabiniek na vonkajšej ploche je 
zakázané.   
 
5. Pri vstupe z vonkajšieho areálu 
návštevník nemá nárok na šatňovú 
skrinku, na prezlečenie použije 
prezliekacie kabínky nachádzajúce sa 
vo vonkajšom areáli. 
 
6. Každý návštevník svojim chovaním 
musí dbať na zásady mravnosti 
a slušnosti. 
 
7. Za svojvoľné poškodenie 
a znečistenie zariadenia, prípadnú 
stratu požičaných predmetov je 
návštevník osobne zodpovedný a je 
povinný škodu uhradiť.  
 
8. Vstup na plaváreň je povolený len 
na platnú vstupenku /dennú alebo 
predplatnú/, ktorú vydá pokladňa 
plavárne. Návštevník v pokladni 
obdrží náramok s elektronickým 
čipom, ktorým prechádza cez turniket, 
odomyká a zamyká šatňovú skrinku. 
 
9. Plaváreň možno navštevovať podľa 
rozvrhu platného na jednotlivé dni 
v týždni. Doba pobytu je určená podľa 
zakúpeného a v tom čase platného 
cenníka. V dobe pobytu je zarátaný 
čas na prezlečenie. Ak návštevník 
túto dobu určenú na pobyt prekročí, 
zaplatí poplatok vo výške 1,00 Eur za 
každú začatú pol hodinu.  
 
10. Pri plnom obsadení plavárne 
môže službukonajúci prevádzkar 
uzavrieť vstup a prerušiť predaj 
vstupeniek do doby, kým sa kapacita 
plavárne neuvoľní.  
 
11. MKP si vyhradzuje právo zrušiť 
hodiny pre verejnosť v prípade 
technických príčin, z hygienických 
dôvodov alebo v prípade 
organizovania športovej akcie. 
 
12. Pri príchode do šatní je každý 
návštevník povinný vyzuť sa 
a v priestoroch šatní a bazénovej hale 
sa môže pohybovať len bez obuvi.   

13. Návštevník si po prezlečení sa do 
plaviek odloží šatstvo, obuv, prípadne 
iné osobné veci do šatňovej skrinky, 
uzavrie zámok čipovými hodinkami 
a zapne si ich na ruku, kde ich má 
počas celej doby kúpania. V prípade 
straty službukonajúci prevádzkar 
otvorí šatňovú skrinku, zákazník musí 
pred otvorením popísať obsah vnútra 
skrinky, inak mu obsah nebude 
vydaný a skrinka sa opätovne 
uzavrie.  
 
14. Do bazénovej haly si návštevník 
vezme len predmety nutnej potreby 
pre kúpanie sa. 
 
15. MKP nezodpovedá za veci 
uložené v šatňových skrinkách. Na 
odloženie cenností a dokladov slúžia 
na to vyhradené skrinky. Skrinku na 
cennosti je možné si prenajať 
v pokladni MKP.   
 
16. Za veci odložené mimo 
uzamykateľnej skrinky 
prevádzkovateľ nezodpovedá.  
 
17. Pred vstupom do bazénu je každý 
návštevník povinný umyť sa pod 
sprchami. Ženy musia byť pred 
vstupom do bazéna odlíčené. 
 
18. Osobám každého veku je 
z hygienických dôvodov povolený 
vstup na bazénovú halu a kúpenie iba 
v plavkách priliehavého typu alebo v 
bermudových plavkách. V prípade 
bermudových plaviek dolná časť 
plaviek musí siahať nad kolená. 
Každý návštevník musí mať čisté 
plavky! 
 
19. Do bazéna a okolia bazéna 
vstupuje návštevník bosý. V prípade 
detského bazéna nachádzajúceho sa 
vo vonkajšom areáli je návštevník pri 
vstupe do okolia detského bazéna 
navyše povinný prejsť cez brodítka na 
nohy.   
 
20. Do spŕch, bazénovej haly, ako aj 
samotného okolia bazéna je 
zakázané niesť sklenené predmety – 
fľaše, poháre, fľaštičky so šampónom 
a pod. 
 
21. Počas pobytu v bazéne,  
bazénovej hale, alebo vonkajšom 
areáli, je každý návštevník povinný 
riadiť sa pokynmi plavčíkov 
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 môže byť vykázaný 
z areálu plavárne. 
 
22. Po neuposlúchnutí pokynov 
plavčíka musí zákazník na 
pokyn plavčíka opustiť priestory 
plavárne bez nároku na vrátenie 
vstupného. 
 
23. Počas kúpania môžu návštevníci 
používať plavecké okuliare, 
potápačské okuliare, plutvy 
a dýchaciu trubicu, ktoré použijú tak, 
aby neobmedzovali a neohrozovali 
ostatných návštevníkov plavárne. 

 

24. Deti mladšie ako 10 rokov musia 
byť v sprievode rodičov alebo osoby 
staršej ako 18 rokov.  
 
25. Počas návštevy plavárne 
zodpovedá za dieťa rodič ! 
 
26. Detský bazén je určený deťom do 
6 rokov. Dospelé osoby majú vstup 
do detského bazéna zakázaný.  
 
27. Dospelé osoby sa smú zdržiavať 
v okolí detského bazéna iba ak sa v 
detskom bazéne nachádza ich dieťa.  
 
28. V bazéne musí mať každé dieťa 
plavky. V prípade malých detí, je 
vstup do bazéna povolený len deťom, 
ktoré sa už s istotou pýtajú na WC.  
 
29. Rodič nesmie nechať dieťa 
v bazéne bez dozoru ! 
 
30. Každý návštevník je povinný šetriť 
zariadenia plavárne, šetriť vodou 
a sprchy používať len na čas 
nevyhnutne potrebný. Oznámiť 
službukonajúcemu prevádzkarovi, 
plavčíkovi či na šatni, ak zistí stav 
alebo chovanie sa iných v rozpore 
s kúpeľným poriadkom. 
 
31. Návštevník je povinný každú 
škodu, ktorú spôsobí na zariadení 
plavárne alebo na majetku ostatných 
návštevníkov v plnej miere uhradiť.  
 
32. V priestoroch okolo bazéna je 
riziko pošmyknutia, preto sú 
návštevníci povinní pohybovať sa 
v týchto priestoroch so zvýšenou 
opatrnosťou. 
 
33. Za poranenia a úrazy, ktoré si 
návštevník spôsobí sám vlastnou 
neopatrnosťou, alebo nedodržaním 
kúpeľného poriadku, prípadne za 
poranenia spôsobené mu iným 
návštevníkom, správa plavárne 
nenesie zodpovednosť ! 
 
34. Skákať do bazénu je povolené len 
zo strany štartovacích blokov, ak to 
plavčík nenariadi inak.  
 
35. Neplavci sa môžu zdržiavať len 
v 25 m bazéne, kde je hĺbka 130 – 
160 cm. Pre menšie deti je potrebné 
používať plávacie vesty, nafukovacie 
kolesá, prípadne iné bezpečnostné 
predmety pre plávanie. 
 
36. V prípade ak návštevník 
v priestoroch plavárne vykonáva 
výučbu plávania, je návštevník 
povinný si prenajať časť bazéna príp. 
celý bazén, na základe zmluvy 
o prenájme bazéna alebo objednávky, 
inak bude z plavárne vykázaný. Toto 
ustanovenie neplatí pre rodičov, ktorí 
učia plávať svoje deti.     
 
JE ZAKÁZANÉ 
37. Vstupovať do plavárne osobám, 
ktoré trpia na infekčné choroby, kožné 
choroby, majú výtoky, rany alebo iné 
choroby pri ktorých nie je vhodná 
návšteva plavárne z dôvodov 
hygienických či estetických a osobám 
pod vplyvom alkoholu ! 
 
38. Vchádzať/vychádzať cez vchody, 
ktoré na to nie sú určené. Pri 
porušení tohto zákazu môže byť 

návštevníkovi uložená pokuta 
a návštevník môže byť vykázaný 
z areálu plavárne. 
 
39. Je prísne zakázané vstupovať do 
bazéna, bazénovej haly príp. okolia 
bazéna s jedlom alebo nápojmi.  
 
40. Vzájomne sa potápať, hádzať iné 
osoby do vody, pobehávať okolo 
bazéna, kričať alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom rušiť či ohrozovať 
ostatných návštevníkov plavárne.  
 
41. Vstupovať dospelým osobám 
bezdôvodne do detského bazéna. 
 
42. Pohybovať sa mimo vyhradených 
priestorov plavárne, zdržiavať sa 
v budove plavárne mimo 
prevádzkového času.  
 
43. Znečisťovať vodu, bazénové 
a ostatné priestory plavárne. 
 
44. Na krytú plaváreň je zakázané 
vodiť zvieratá. 
 
45. Do krytého bazénu nemajú 
prístup a z kúpania sú vylúčené 
osoby v opitom stave alebo pod 
vplyvom drog, ďalej osoby, ktoré sú 
postihnuté akoukoľvek nemocou 
ohrozujúce zdravie iných osôb 
prítomných na krytej plavárni (kožné 
vyrážky, hnisavé rany, bacilonosiči, 
osoby so zápalom očných spojiviek) 
ako i osoby zahmyzené.  
 
46. Pohybovať sa v obuvi na 
miestach kde to nie je povolené 
(sprchy, bazénová hala, 
bezprostredné okolie bazéna, alebo 
miesta určené MKP).  
 
47. Je zakázané vstupovať do 
priestorov druhého pohlavia. Neplatí 
pre deti do 6 rokov.  
 
VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY 
KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU 
48. Z plavárne bude bez nároku na 
vrátenie vstupného vypovedaný 
návštevník, ktorý nedodrží 
ustanovenia kúpeľného poriadku, 
neuposlúchne pokyny plavčíkov, 
prípadne zodpovedných pracovníkov 
plavárne alebo sa správa iným 
neprístojným a rušivým spôsobom.  
 

 


