
                                                                                                                               
 

Navrhované opatrenia na zabezpečenie tréningového procesu v čase pandémie ochorenia COVID-19, 

v objekte Národného centra vodného póla Nováky. 

 

Tieto opatrenia sú vypracované  pre reprezentačné výbery SR vo vodnom póle , za účelom 

zabezpečenia tréningového procesu s dôrazom na prísne hygienické opatrenia pre každého športovca 

a trénera. Tieto opatrenia vychádzajú z aktuálnych opatrení ÚVZ a majú zabezpečiť zodpovedné 

dodržiavanie prísnych opatrení aj v tomto období.  

 

Využívanie bazéna športovcami:  

 Športovci sa musia pred povolením vstupu do tréningového centra NCVP Nováky preukázať 

negatívnym PCR testom, nie starším ako 24hod, alebo potvrdenie od lekára o prekonaní 

ochorenia COVID 19. 

 Pravidelné meranie teploty, denne (osoby s teplotou rovnou, alebo vyššou ako 37,5 ° C, musia 

okamžite opustiť tréningovú skupinu)  

 Pri vchode do plavárne si každý musí aplikovať dezinfekciu na ruky. 

 Vstup bude v presných časových intervaloch každú hodinu, iba na max. počet kapacity vyššie 

definovaných pravidiel. Ďalšia skupina bude vstupovať na bazén tak, aby sa nedostala do 

kontaktu so žiadnym členom predchádzajúcej skupiny.  

 Všetci športovci budú evidovaní, bude pripravený menný zoznam.  

 Každý účastník tréningu je povinný nosiť rúško až  kým nevstúpi do bazéna a uložiť ho do 

určeného koša tesne pred skočením do vody a na konci ho je povinný opäť nosiť. Tréner ho 

nosí po celý čas.  

 Ostatný sprievod ako rodič, kamarát a iné je zakázaný. 

 Pre tréning vodného póla budú vyčlenené plochy (každá 16,5m*10,5m) pre skupinu 6 

športovcov. 

 V priebehu tréningu sa zakazuje naberať vodu do úst a ďalej ju vypľuvať, močiť alebo fúkať nos 

do vody.  

 Po vyjdení z bazéna si musí každý športovec ihneď nasadiť rúško. 

 Sprchy a sušiče rúk budú znefunkčnené a nebude sa využívať 

 Strava pre ubytovaných hráčov bude zabezpečovaná formou donášky a konzumovaná na 

izbách. 

 Prevádzkovateľ plavárne vykonáva časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelnú 

dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, šatní, toaliet a spoločných priestorov, pri výmene 

tréningových skupín. Na dezinfekciu používa dezinfekčné prípravky s virucídnym účinkom.  

Prevádzka zabezpečí nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (sušiče rúk, vlasov) 

a nahradí ich papierovými utierkami. 

 Prevádzkovateľ dodržiava predpísanú koncentráciu chlóru v bazénovej vode na hornej hranici 

rozsahu 0,7 až 1,0 mg/l. 

 Všetci športovci a ich tréneri musia striktne dodržiavať nariadené hygienické pravidlá, ktoré sú 

v súlade s opatreniami vydanými vládnym nariadením k pandémii COVID-19. Všetky ostatné 

časti areálu budú uzavreté. Pohybovať sa musia všetci iba po určených trasách. 

Na dodržiavanie prísnych bezpečnostných a hygienických pravidiel dohliada tréner. Nerešpektovanie 
akéhokoľvek nariadenia a usmernenia športovcami bude viesť k vylúčeniu daného športovca 
z tréningovej skupiny. 
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