
Ing. Slavomír Smik – SUNNY MARTIN, Tajovského 5, 036 01 Mar�n, IČO : 33583323

Prevádzka : Krytá plaváreň SUNNY MARTIN, Novomeského 3, 036 01 Mar�n

Opatrenie na Krytej plavárni SUNNY MARTIN platné od 03.06.2020

Na  základe   OPATRENIA  ÚRADU  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  číslo

OLP/4592/2020 z dňa 02.06.2020 s účinnosťou od 3.júna 2020 určujem pre verejnosť , športové

kluby (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení podľa bodov:

A ) pre umelé kúpaliská (plavárne) :

 - vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími

cestami (rúško, šál, šatka); 

-  pri  vchode  do  prevádzky  aplikovať  dezinfekciu  na  ruky  alebo  poskytnúť  jednorazové  rukavice,

zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnos� dodržiavať vyššie uvedené

hygienické opatrenia 

-  vykonávať  časté  vetranie  priestorov  prevádzky  a  pravidelne  vykonávať  dezinfekciu  dotykových

plôch,  kľučiek,  používaných  prístrojov,  nástrojov  a  pomôcok,  na  dezinfekciu  použiť  dezinfekčné

prostriedky s virucídnym účinkom,

 - zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. 

-  pravidelnú výmenu a  údržbu  filtrov  vykonávať  pomocou bežných  ochranných opatrení  vrátane

ochrany dýchacích ciest.

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na
10 m2 to nepla�, ak prevádzkovateľ je schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými
zákazníkmi minimálne 2 metre

B) prevádzka plavárne je súčasné povinná dodržiavať nasledovné:

- pri vstupe na plaváreň sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na 

plaváreň, 

- zabezpečí sa, aby zákazníci s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania, saunovania používali 

rúško,

- na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi 
jednotlivcami alebo členmi skupín či domácnos� najmenej 2 m,

- zabezpečí sa, aby zákazníci po pobyte v bazéne a saune v čo najkratšom čase opus�li priestory 
plavárne,
 - vedie sa evidencia osôb s pobytom v saune,



Pred  obnovením  prevádzky  plavárne  SUNNY  MARTIN  sa  bazén  vypus�l,  mechanicky  vyčis�l,

vydezinfikoval  prostriedkami  s  virucídnymi  účinkami  a  napus�l  novou  pitnou  vodou  z verejnej

vodovodnej siete TURVOD-u a.s.

V  bazéne  s  recirkuláciou  sa  prečis�l  celý  objem  vody  na  recirkulačnom  zariadení.  Vyčis�lo

a vydezinfikovalo sa prostriedkami s virucídnymi účinkami technické príslušenstvo bazénov vrátane

rozvodov a recirkulačných zariadení. 

Dezinfekcia zahŕňala dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel

(vrátane termodezinfekcie). 

Na plavárni  sa  zabezpečilo  dostatočné vetranie  VZT jednotkami a bude sa využívať  aj  prirodzené

vetranie.

Na  plavárni  sa  zvýši  frekvencia  upratovania,  čistenia  a  dezinfekcie  (prípravkami  s  virucídnymi

účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení  plavárne. 

Zintenzívni  sa najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere,  stoly, sedadlá, operadlá,

zábradlia) plavárne.

Hygienické zariadenia prevádzky sú vybavené tekutým mydlom a papierovými u�erkami.

Na  plavárni  je  zabezpečená  nefunkčnosť  prístrojov,  ktoré  vytvárajú  aerosól  (sušiče  rúk  a vlasov)
a nefunkčnosť fontánok pitnej vody.

Dňa 22.05.2020  bolo vykonané so všetkými zamestnancami školenie a preskúšanie o bezpečnos�

a ochrane  zdravia  a  dňa 03.06.2020   súčasne  oboznámenie  s opatreniami  ÚVZ  SR  a spôsobe

prevádzky plavárne.

Prevádzka bazéna plavárne SUNNY MARTIN je obnovená od dňa 25.05.2020 pre športové kluby

a od  dňa 03.06.2020 pre  verejnosť na  základe  vyhovujúceho  výsledku  analýzy  kvality  vody  na

kúpanie. Výsledok analýzy kvality vody na kúpanie je vyvesený na verejne prístupnom mieste pri

vstupe do vnútorných priestorov plavárne. 

C) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania bude každú nedeľu v mesiaci uzatvorená prevádzka

plavárne  poskytujúce  služby  a  zároveň  každú  nedeľu  v  mesiaci  sa  bude  vykonávať  povinná

dezinfekcia priestorov prevádzky plavárne (sanitárny deň). 

V Mar�ne 03.06.2020
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