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a/ Identifikačné údaje  prevádzkovateľa zariadenia  

 
Prevádzkovateľom Termálneho kúpaliska v Komárne je od 19.07.2011, príspevková  

organizácia Mesta Komárno  COMORRA SERVIS,   IČO : 44 191 758  

Štatutárnym zástupcom organizácií je riaditeľ. 

Zodpovedným vedúcim Termálneho kúpaliska je riaditeľ, alebo ním poverená  

zodpovedná osoba. 

 

b/ Druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb 

a zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

 

Sauna nachádza sa vo vyhradenej časti prevádzkovej budovy. K dispozícii je šatňa so skrinkami 

na odkladanie odevov návštevníkov v počte 28  skriniek, ďalej   priestory na prezliekanie 

oddelené podľa pohlavia, potiareň (parná sauna) vybavená prístrojom na meranie  teploty 

a vlhkosti vzduchu. Na ochladzovanie  je k dispozícii ochladzovací bazén tri sprchy. 

Odpočiváreň je zriadená v samostatnej miestnosti, v ktorej je k dispozícii 9 ležadiel. Pre 

návštevníkov sauny  je k dispozícii  zariadenie na osobnú hygienu – oddelené podľa pohlavia – 

WC s umývadlom v predsienke  prístupné z priestoru sauny. Zdrojom vody pre napúšťanie 

ochladzovacieho bazénu je verejný vodovod.  Skladovanie čistej bielizne je zabezpečené vo 

vyhradenej skrinke na recepcii, použitá bielizeň  je skladovaná v koši. Pranie je zabezpečené vo 

vlastnej práčovni.  

Druh  sauny je vlhká sauna – fínska. Teplota temperovaná na rozsah 85 – 95 ºC, relatívna 

vlhkosť 75 – 80 ºC. Pobyt je určený predovšetkým pre dospelých a pre deti od 3 rokov 

s doprovodom. 

Horúci vzduch v saune vyvoláva potenie a vylučovanie śkodlivých látok, otvára póry pokožky, 

zlepšuje jej prekrvenie. Sauna pomáha  proti rôznym alergiám a má liečivé účinky pri astme 

a alergiách dýchacích ciest. Zároveň pôosobí upokojujúco a relaxačne.  Pobyt v saune je určený 

predovšetkým pre zdravé osoby. 

Vstup do sauny je povolený len na platnú vstupenku vydanú v pokladni Termálneho kúpaliska 

v Komárne. 

Doba pobytu je stanovená na tri hodiny a to : 1 hod. saunovanie, 1 hod. odpočiváreň, 1 hod. 

sprchovanie a obliekanie. 

Spoločné saunovanie mužov, žien a detí ( rodinné saunovanie ) sa pripúšťa 3x v týždni, a to 

v utorok  

Saunovanie pre ženy sa pripúšťa 3x v týždni, a to v pondelok, stredu a sobotu.                                

Saunovanie pre mužov sa pripúšťa 4x v týždni, a to v utorok, štvrtok, piatok a nedeľu.  

saunovej pece. 

Pri saunovaní je zakázané jesť a piť. 

Vo všetkých priestoroch sauny je zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje a  jesť.  

V prípade nevoľnosti je nutné prerušiť pobyt v saune, požiadať o pomoc pracovníka sauny.  

 

 

Zakázané úkony pri saunovaní 

 

Pri pobyte v potnej miestnosti je nutné dbať na osobnú bezpečnosť, hlavne nevstupovať do 

blízkosti saunových pecí, aby nedošlo k popáleniu.Saunujúci sa má v saune čo najmenej 

pohybovať , nemá sa hlasnejšie rozprávať.Je zakázané vešať a sušiť uteráky alebo plachty okolo 

saunovej pece. Vo všetkých priestoroch sauny je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. 

V prípade nevoľnosti je je nutné prerušiť pobyt v saune, požidať o pomoc pracovníka sauny.  
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c/ Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia. 
 

Základnou podmienkou prevádzkovania sauny je čistota priestorov, čistý vzduch , teplo, tlmené 

svetlo a ticho.Čistota, dezinfekcia protiplesňové ošetrenie je denne zabezpečované 

zamestnancami Termálneho kúpaliska. Vetranie miestnosti samotnej sauny sa zabezpečuje 

prakticky stále, okrem otváracích hodín, počas prevádzky sa vetrá podľa potreby. 

Po zakúpení vstupenky sa zákazník v priestoroch chodby vyzuje. Ostatné veci si odkladá do 

šatne. 

Pred vstupom do potiarne  sa musí návštevník umyť mydlom a osprchovať.Do potiarne treba 

prichádzať čisto umytý a osušený. V potiarni  si návštevník musí sadnúť na čisté prestieradlo, 

alebo uterák.Uvedené veci obdrží každý návštevník pri pokladni, poprípade si donese vlastné. 

Do ochladzovacieho bazéna sa nesmie skákať, lebo vyšpliechaná voda  na podlahu ohrozuje 

bezpečnosť ostatných návštevníkov sauny. 

Pracovníci Termálneho kúpaliska prichádzajúci do styku so saunou : 

  - sú povinní mať zdravotný preukaz 

  - sú povinní dodržiavať hygienické a proti epidemologické predpisy 

  - majú vykonávať opatrenia, aby hostia dodržiavali hygienické predpisy 

  - môžu vstupovať do priestorov sauny len v pracovnom odeve a obuvi 

 

Obsluhujúci personál je poučený o príznakoch chorôb, s ktorými nie je povolený vstup 

návštevníkov do priestorov sauny. 

 

d/ Návod na použitie prístrojov  

 

 Technické údaje 

 

Rozmery ochladzujúceho bazéna:   1,72m x 1,58m x 1,22m = 3,31 m³ 
 

Rozmery sedacej časti sauny : cca.           10,00 m² 
 

V saune sa odporúča ležať , lebo sa nachádza celý organizmus v rovnakej teplotnej hladine. 

Celý priebeh saunovania sa dá rozčleniť do funkčne celkov takto : 

- prvá očistná kúra 

- prehriatie v potnej miestnosti 

- ochladenie  

- konečná očista tela 

- uvoľnenie v odpočinkovej miestnosti 

 

 

Prvá fáza je očista tela. Po vyzlečení sa návštevník umyje mydlom pod sprchou a osuší sa 

uterákom. 

Druhá fáza tvorí pobyt v potiarni. S uterákom alebo plachtou prejde zákazník  do potiarne 

a v saune zostáva dovtedy, kým sa nedostaví silné potenie a pocit tepla. 

K prekrveniu kože a vypoteniu dôjde o 8 – 12 min. pri správne nastavenej teplote sauny. Deti by 

nesmeli byť dlhšie ako 5 minút. Skúsení saunujúci opakujú tento proces s následným ochladením 

počas pobytu 2 – 3 krát. 

Treťou fázou saunovania je ochladzovanie. Ochladzovanie sa môže robiť sprchovaním sa 

studenou vodou, alebo studeným ponorným kúpeľom v bazéne. Po prvom pocite chladu sa buď 

vráti do potnej miestnosti, alebo sa procedúra  ukončí. Vykoná sa  záverečná očista. 
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 Štvrtá fáza  je konečná očista tela. Používa sa  vlažná voda bez mydla, pretože koža je 

v podstate čistá. Pod sprchou dôjde konečnému ustáleniu teploty kože a dokončí sa prípadné 

ďalšie potenie. 

Piata, posledná fáza saunového kúpeľa je uvoľnenie v odpočivárni. Počas tejto doby dochádza 

k záverečnému ochladeniu organizmu a dostavuje sa príjemný pocit únavy. Záver saunovania sa 

odporúča doplniť i krátkym spánkom, ktorý zväčša osvieži a regeneruje organizmus. Odporúča 

sa počas oddychu piť tekutiny, bohaté na minerálne látky a vitamín C. 

 

 

 e/ Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov  

 

  

Použité prístroje pri saunovaní, samotné lavičky v potnej miestnosti, saunová piecka, drevená 

dieža a naberačka na vodu, voňavé oleje, osvetľovacie teleso, teplomer a vlhkomer, pieskové 

hodiny, ochladzovací bazén, šatníkové skrine nevykazujú žiadnu kontraindikáciu na zdravie 

návštevníkov. 

 

Do sauny nemajú prístup osoby:        
- s príznakmi akútneho onemocnenia                              

- so zápalmi horných dýchacích ciest 

- so zvýšenou teplotou, kašľom a nádchou    

- s bolesťami hlavy a malátnosťou  

- s chorobami budiacimi odpor alebo kožnými chorobami  

- s otvorenými hnisajúcimi alebo krvácajúcimi ranami    

- trpiace prenosnými chorobami alebo bacilonosičom 

- v ktorých okolí sa vyskytla prenosná choroba ( infekčná ) 

- podnapité, zahmyzené, špinavé a pod., vplyvom drog      

 

 

Prvú pomoc zabezpečuje zaškolený personál kúpaliska. Na výkon prvej pomoci je zriadená 

„Miestnosť prvej pomoci“, ktorá je vybavená : lehátkom, skrinkou prvej pomoci s náležitým 

obsahom, umývadlom, uterákom, mydlom, prikrývkou nosidlami, návodom na zavedenie 

umelého dýchania.  

 

 Vybavenie lekárničky prvej pomoci pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo : 

a,  gáza hydrofilná skladaná sterilná 7,5cm x 7,5 cm  2 ks 

b,  obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m    1 ks 

c,  náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm    4 ks 

d,  náplasť hladká 1,25 cm x 2 m     1 ks 

e,  dezinfekčný roztok v originálnom balení   1 ks  

f,  očné kvapky      1 ks 

g,  nožnice nehrdzavejúce     1 ks 

h,  pinzeta nehrdzavejúca     1 ks 

i,  rukavice gumové jednorazové    1 pár 

j,  zatváracie špendlíky nehrdzavejúce ( odporúčané )  4 ks 

k,  teplomer (odporúčané )     1 ks 

l,  masť na popáleniny s pantenolom ( odporúčané )  1 ks 
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f/ Postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov 

a prístrojov   

 

Všetky priestory sauny, predmety a zariadenia sa neustále udržiavajú v čistote. Najmenej jeden 

krát denne sa všetky priestory  sauny umyjú vodou s čistiacim prostriedkom, vydrhnú kefou, 

vydezinfikujú dezinfekčnými a proti plesňovými prípravkami. Priestory potnej miestnosti sa 

dezinfikujú osobitne, a to denne dezinfekčnými a proti plesňovými prostriedkami. Ostatné 

zariadenia sauny, ako sú šatníkové skrine, toalety a sprchy a ich okolie sa denne čistia 

dezinfekčnými prostriedkami. Na dezinfekciu používame len biocídne prípravky registrované 

v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky. Ich príprava a aplikácia sa  musia 

vykonávať podľa návodu výrobcu. Priebežne sa doplňujú náplne toaletného papiera a mydla 

v dávkovačoch. Denne  ( alebo podľa potreby ) sa pri upratovaní dôkladne prevetrajú všetky 

priestory.  

 

Pred spustením sauny sa voda z ochladzovacieho bazéna vypustí a začne sa čistenie nasledovne :  
- ráno / cca.8,00 hod. / sa vypúšťa voda 

- po vypustení sa steny a dno mechanicky vyčistia  

- po vyčistení sa dôkladne dezinfikuje  

- po dezinfekcii sa dôkladne vypláchne vodou 

- po vypláchnutí sa začína napúšťanie pitnou vodou 

- bazén je plný ten deň ( cca. 13,30 hod.) 
- voda v ochladzovacom bazéne má stálu koncentráciu aktívneho chlóru  

 najviac 0,5 mg/l . 

 

Čistiace prostriedky sa uskladňujú v priestoroch na to určených. 

 

 

g/ Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcií povrchových plôch miestností a ich 

vybavenia  

 

Povrchy všetkých plôch v saune sú denne umývané dezinfekčným prostriedkom. Podlaha 

v odpočivárni je čistená s dezinfekčným prostriedkom na drevo a sociálnych miestnostiach na 

umývanie podlahy sa používa len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky 

a prípravky Slovenskej republiky. Ich príprava a aplikácia sa  musia vykonávať podľa návodu 

výrobcu. 

Čistiace prostriedky sa uskladňujú v samostatných priestoroch, na to určených. 

 

 

 h/ Spôsob skladovanie a manipulácie s bielizňou 

 

Plachty a uteráky sú umiestnené na recepcii v oddelenej uzamykateľnej skrinke. Návštevníci 

použitú bielizeň odložia do košov, ktoré sú umiestnené mimo sauny. Zamestnanci hneď po 

nástupe do práce tento kôš vyprázdnia, kôš vydezinfikujú .  

Použité prestieradlo sa skladuje oddelene od čistej  bielizne v uzatvárateľných nádobách, ktoré   

sa po expedícii  bielizne  do práčovne vydezinfikujú. Denný režim práce je určený tak, aby 

použitá bielizeň bola čo najskôr vypraná a vyžehlená. 

Každý pracovník obsluhujúci saunu je povinný dodržiavať hygienické a proti epidemiologické 

predpisy a vykonávať opatrenia k ich zabezpečeniu v prevádzke sauny. 
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 i/ Spôsob a frekvencia upratovania sauny 

 

Frekvencia upratovania sauny je určená počas roka každý deň. Po ukončení otváracej doby je 

vypustený ochladzovací bazén, zo sauny sa vyberajú podlahové vstupné dosky. Protišmykové 

gumové koberčeky sú pozbierané, vyčistené, vydezinfikované  a vyvesené. V odpočivárni deky 

sú rozprestierané, koberce sú vyvesené k sušeniu. Nasledujúci deň sa poskladajú deky na postele, 

vyvetrá sa odpočiváreň, umyje sa podlaha. Gumové koberčeky sú očistené a vrátené na podlahu. 

Zariadenia na osobnú hygienu  sa po vykonaní mechanickej očisty  vydezinfikujú. 

Samotná sauna - potiareň sa vydezinfikuje, vloží sa naspäť vstupná drevená doska. Do drevenej 

dieže sa naleje čerstvá voda a pridá sa vonný prostriedok. Protišmykové koberce sú prečistené 

každý deň a tak isto je poumývaná podlaha v každej miestnosti. 

 

 

 j/ Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania 

odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia 

 

Všetky odpadové  vody vznikajúce z prevádzky sauny na Termálnom  kúpalisku t.j.  voda 

ochladzovacieho bazéna, voda zo spŕch a pod. sa odvádzajú do verejnej kanalizácie 

prechádzajúcej areálom kúpaliska. 

Tuhý odpad sa vyváža do odpadových kontajnerov, ktoré sa vyprázdňujú týždenne 1x 

(v zimnom období ), 2x v LTS. Odvoz TKO zabezpečuje mesto Komárno v spolupráci s firmou 

CLEAN CITY. 

Na prechodné ukladanie odpadu sú v budove rozmiestnené odpadové koše vybavené igelitovým 

vrecom, ktoré sú denne vyprázdňované a vymenené. 

 

Tento prevádzkový poriadok bude umiestnený na viditeľnom mieste. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..            ……………………… 

za prevádzkovateľa             za Regionálny úrad verejného zdravotníctva

           so sídlom v Komárne     


