PLAVECKÝ BAZÉN
Dĺžka:

25 m

Hĺbka:

1,3 – 1,8 m

Teplota vody:

26 – 28 °C

Legislatívny limit obsah voľného chlóru:

0,6 mg/l

Plavecký bazén je určený výlučne pre plavcov, z toho dôvodu platí
zákaz vstupu neplavcov do bazéna a používanie akýchkoľvek
plaveckých pomôcok, ktoré slúžia pre neplavcov. Výnimku tvoria
subjekty, ktoré si prenajímajú plavecké dráhy za účelom výuky
plávania svojich klientov. V čase, keď je plavecká dráha takto
využívaná, za bezpečnosť svojich klientov zodpovedá subjekt, ktorý má
dráhu prenajatú.
Bazén má k dispozícii 5 plaveckých dráh so šírkou 2,5 m/dráha.
Plavecké dráhy sa prenajímajú maximálne 3 v rovnakom čase – obvykle
v hodinových intervaloch. Minimálne 2 plavecké dráhy sú k dispozícii
verejnosti, okrem výnimiek, keď je celý bazén vyhradený vopred
ohlásenej akcii. Prenájom plaveckých dráh je možné uskutočniť v
pracovných dňoch od 6.00 – 17.00 hod. (posledný vstup do prenajatej
dráhy o 16.00 hod.) počas víkendov do 10.00 hod. Rozpis prenájmu
dráh je zverejnený na vstupných dverách plavárne, je k dispozícii
v pokladni,
na
oficiálnej
web
stránke
plavárne
(www.petrzalka.sk/plavaren v podsekcii „Obsadenosť dráh“) a na
facebooku plavárne („Petržalská plaváreň). Znázornenie prenajatých
plaveckých dráh v rozpise je len orientačné, za reálne označenie
obsadených plaveckých dráh zodpovedá službukonajúci plavčík
a prispôsobuje ho aktuálnej situácii. Do bazéna sa vstupuje schodíkmi,
v bazéne platí zákaz skákania do vody, výnimkou sú prenajaté dráhy,
kde pohyb svojich zverencov regulujú inštruktori.

RELAXAČNÝ BAZÉN
Hĺbka:

1,0 – 1,2 m

Teplota vody:

32 – 34 °C

Legislatívny limit obsah voľného chlóru:

1 mg/l

Relaxačný bazén slúži na relaxáciu a oddych osôb. Na základe
Vyhlášky č. 308/2012 MZ SR § 7 bod 3 je tento bazén
charakterizovaný ako oddychový bazén s oddychovým (kľudovým
a relaxačným) režimom pobytu osôb, v ktorom platí zákaz plávania
a rekreačných pohybových aktivít. Do bazéna sa vstupuje
schodíkmi, v bazéne platí zákaz skákania do vody. Pobyt pre deti –
neplavcov alebo s výškou do 130 cm je dovolený len s použitím
plaveckých pomôcok – plaveckej vesty, rukávnikov a plaveckých
okuliarov. Plavecké koleso je dovolené len s vnútornými fixačnými
otvormi, klasické plávacie koleso nie je dovolené. V bazéne platí
zákaz používania potápačských okuliarov a plaveckých pomôcok
alebo hračiek, ktorých používanie môže ohrozovať ďalších
návštevníkov (loptičky, lopty, šnorchel, plutvy a pod.). Deti do 3
rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím detských
plaviek (plavkové plienky) s priliehavou gumičkou okolo nôh alebo
neoprénových plaviek (Vyhláška č. 308/2012 MZ SR § 9 bod 8).
Vzhľadom na charakter bazéna a zvýšený obsah chlóru sa
dlhodobý pobyt pre malé deti neodporúča. Z dôvodu rizika
zakliesnenia detských končatín v podvodných relaxačných
lehátkach sa neodporúča ich užívanie malými deťmi, preto
upozorňujeme rodičov na zvýšenú obozretnosť.

VÍRIVKA
Hĺbka:

1,0 m

Teplota vody:

36 - 38 °C

Legislatívny limit obsah voľného chlóru:

1 mg/l

Odporúčaná doba
jednorázového pobytu:

max. 20 minút

Vírivka je sedavý bazén s podvodnými tryskami, v ktorom sa
vyžaduje kľudový a relaxačný režim. Vzhľadom na teplotu vody
vyššiu ako 36 °C je nevhodný pre deti do 3 rokov a osoby so
srdcovo-cievnymi ochoreniami, ochoreniami „krčových“ žíl
a tehotné ženy. V bazéne platí zákaz používania akýchkoľvek
plaveckých pomôcok (plávacie koleso, rukávniky, apod.) alebo
hračiek, ktorých používanie môže ohrozovať a obmedzovať pobyt
ďalších návštevníkov.

DETSKÝ BAZÉN
Hĺbka:

0,3 – 0,4 m

Teplota vody:

32 - 33 °C

Legislatívny limit obsah voľného chlóru:

0,3 mg/l

Detský bazén je určený pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Pre
pobyt v bazéne sú povinné detské plavkové plienky s priliehavou
gumičkou okolo nôh alebo neoprénové plavky (Vyhláška č.
308/2012 MZ SR § 9 bod 8). Rodič alebo iná dospelá osoba, ktorá
dieťa sprevádza, nesmie nechať dieťa v bazéne bez dozoru.
S ohľadom na hygienické a zdravotné riziká je zakázané vstupovať
dospelým osobám do detského bazéna. Pri využívaní šmýkľavky
deťmi, sa z bezpečnostných dôvodov, vyžaduje dohľad
a pridržiavanie detí na schodíkoch, dospelou osobou.

TOBOGÁN
Teplota vody:

26 - 28 °C

Legislatívny limit obsah voľného chlóru:

0,6 mg/l

Tobogán je vodná atrakcia, ktorá je určená pre deti od 6 rokov
a dospelé osoby. Používanie tobogánu usmerňujú inštrukcie od
výrobcu, ktoré sú umiestnené na stene v blízkosti tobogánových
schodov a vyžaduje sa ich rešpektovanie. Zvlášť je zakázané
spúšťanie sa viac ako jednej osoby súčasne. Dovolené je spúšťanie
sa až po svetelnej signalizácii (zelené svetlo) a dodržiavanie
povolenej polohy pri spúšťaní sa tobogánom.

