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NÁVŠTEVNÝ PORIADOK WELLNESS CENTRA SMERDŽONKA 
 

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do wellness centra KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka s 

týmto návštevným poriadkom. Uhradením vstupného do wellness centra návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto 

návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok ako aj riadiť sa pokynmi zamestnancov 

prevádzkovateľa. Všetky aktuálne pokyny v kúpeľoch ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú nadradené všeobecným 

pokynom. 

 

I. Vstup do priestorov wellness centra s bazénom 
 

a. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou a čipom (náramkové hodinky s elektronickým 

čipom), ktorú si každý návštevník zakúpi v pokladni. V prípade straty magnetického čipu musí návštevník 

uhradiť sumu 40,00 €. 
 

b. Prevádzková doba wellness centra je od 10:00 do 21:00 hod., pokiaľ nie je určené inak napr. počas letnej 

sezóny. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkovej doby wellness centra. Zmeny prevádzkovej 

doby sú uvedené aj na webovej stránke www.kupelecks.sk, na vstupných dverách do Wellness Penziónu 

Smerdžonka, ako aj na hlavnej pokladni recepcie Wellness Penziónu Smerdžonka.  
 

c. Posledný vstup do wellness centra je možný najneskôr 1 hodinu pred ukončením prevádzkovej doby. Do doby 

platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie (30 minút). V prípade prekročenia 

zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka. 
 

d. Vstup do wellness centra je povolený osobám starším ako 15 rokov. Osobám do 12 rokov je povolený vstup 

do bazénovej časti wellness centra len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého 

pobytu vo wellness centre zodpovedný za dieťa a nesmie ho nechať počas celého pobytu samé a bez dozoru. 
 

e. Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazénu je 

zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa s výškou do 100 cm. Bábätká a malé deti sú povinné pri kúpaní 

mať oblečené špeciálne kúpacie plienky. 
 

f. Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu 

zodpovednej osoby. 
 

g. Každý návštevník obdrží pri vstupe do wellness centra balneo plachtu. Saunovanie a vstup do wellness centra je 

možný iba v plachte. Návštevník môže používať vlastné osušky. Je zakázané nosiť obuv, župany a osobné veci do 

sáun. Vstup do ochladzovacích bazénov a víriviek wellness centra je možný len bez plaviek a balneo plachty. 
 

h. Areál alebo jeho časti môžu byť v určitých dňoch alebo hodinách vyhradené organizovaným skupinám, akciám 

alebo firmám. Počas tejto doby je kúpanie a čerpanie služieb pre verejnosť obmedzené. Prevádzkovateľ si 

vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti wellness centra, v prípade nutnej údržby a/alebo z 

objektívnych dôvodov (plná kapacita alebo konanie spoločensko-športového podujatia) bez nároku na vrátenie 

vstupného, resp. jeho alikvotnej časti. 
 

i. Peniaze, doklady alebo cenné predmety si môžu návštevníci uschovať v šatňových skrinkách. Pokiaľ si návštevník 

peniaze, doklady alebo cenné predmety neuzamkne v šatňových skrinkách, „kúpele“ nenesú zodpovednosť za 

prípadnú vzniknutú škodu. 
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Do wellness centra a bazénu je zákaz vstupu: 

a. osobám, ktoré trpia prenosným ochorením ohrozujúcim zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby 

postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi 

chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb, 

b. osobám a rodinným príslušníkom osôb postihnutých prenosnou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny 

izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a 

obväzmi na tele, 

c. osobám so zjavne zanedbanou osobnou hygienou (zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení), 

d. pod vplyvom návykových látok (alkohol, drogy), 

e. zvieratám. 

 

II. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov wellness centra 
 

a. Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť 

ostatných návštevníkov wellness centra. 
 

b. Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu v celom wellness centre. 
 

c. Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť bez plaviek s mydlom a osprchovať sa 

v priestoroch na to určených (sprchy). 
 

d. Pred vstupom do šatní je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý. 
 

e. Návštevníci sa môžu prezliekať len v miestach na to určených, na prezliekanie majú k dispozícii šatne s 

komplexným sociálnym zázemím (sprchy, WC). 
 

f. Za veci odložené v šatni prevádzkovateľ nenesie hmotnú zodpovednosť, preto sa neodporúča nosiť do wellness 

centra žiadne cennosti, cenné predmety a väčšie sumy peňazí. 
 

g. Každý návštevník je povinný dbať o dodržiavanie hygieny, šetriť zariadenia a majetok „kúpeľov“ neplytvať vodou, 

neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, a v prípade 

spôsobenia škody na majetku „kúpeľov“ alebo inému návštevníkovi areálu je takúto škodu povinný v plnom 

rozsahu nahradiť. 
 

h. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny plavčíkov a iného personálu „kúpeľov“ , aby v záujme 

bezpečnosti a ochrany zdravia nedochádzalo k poškodeniu zdravia alebo k úrazom. 
 

i. Za úrazy spôsobené porušením návštevného poriadku a všeobecne záväzných predpisov, a to buď sebe alebo 

tretím osobám zodpovedá každý návštevník v plnom rozsahu a „kúpele“ nenesú za to žiadnu zodpovednosť. 
 

j. Návštevníci sú povinní opustiť bazény a sauny najneskôr 15 min. pred ukončením prevádzkovej doby. 
 

k. Návštevník je povinný pri odchode zo šatní nechať skrinku otvorenú a nezamknutú. 

 

l. Každý návštevník súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti 

akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu, alebo reprodukcie pre komerčné účely v súvislosti s wellness 

centrom. 
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III. Zákazy, obmedzenia a upozornenia 
 

a. Fajčiť vo vnútorných priestoroch wellness centra a pri bazéne je zakázané. Fajčením sa rozumie aj používanie 

elektronickej cigarety, vrátane akýchkoľvek bezdymových elektronických zariadení. 
 

b. Zákaz kúpania v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom je vstup do bazénu povolený 

z hygienických dôvodov len v plavkách alebo s použitím nepriepustných detských plaviek s priliehavou gumičkou 

alebo v kúpacích plienkach. 
 

c. Zákaz brať so sebou ostré predmety, iné sklené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia. 
 

d. Je zakázané skákať do bazénu, kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, vzájomne sa strkať, potápať a bezdôvodne 

volať a pomoc. 
 

e. Je zakázané nosiť do bazéna nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené 

sú len nafukovacie rukávniky a plavecké okuliare. 
 

f. Je zakázané znečisťovať vodu a priestory wellness centra odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, 

odhadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celé wellness centrum.  
 

g. Je zakázané neoprávnene používať záchranárske vybavenie a predmety prvej pomoci. 
 

h. Je zakázané vstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených 

zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie. 
 

i. Je zakázané porušovať zákaz vstupu do tých zón wellness centra, ktoré sú oddelené pevnými alebo mobilnými 

zátarasami alebo označenými tabuľami „zákaz vstupu“. Pri porušení nesie dôsledky takéto konania každý 

návštevník sám, pri maloletých deťoch sprevádzajúca dospelá osoba. 
 

j. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú zodpovedné za správanie a konanie svojich detí alebo 

sprevádzajúcich osôb a pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá 

za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví. 
 

k. Z hygienických dôvodov je zakázaná konzumácia vlastných jedál a nápojov v celom priestore wellness centra. 
 

l. Za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia prevádzkového poriadku alebo iného zákazu v areáli kúpeľov môže byť 

udelená poriadková pokuta a vykázanie z objektu bez vrátenia vstupného. 

 

IV. Vylúčenie z návštevy vo wellness centre 
 

a. Z wellness centra môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, resp. jeho 

alikvotnej časti, ktorý napriek predchádzajúcemu upozornenia príslušného zamestnanca prevádzkovateľa 

nedodržuje udelené pokyny alebo návštevný poriadok, je opitý alebo pod vplyvom drog alebo svojim 

neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov alebo čistotu wellness centra. 

b. Vstup do wellness centra môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a 

nekontrolovateľné správanie, nedodržiavajú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s 

mravnými a spoločenskými zásadami. 
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c. Z wellness centra má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom 

očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; 

osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, 

osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele. 
 

d. Do areálu wellness centra je zakázaný vstup so zvieratami. 
 

e. V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne wellness centrum, môže 

prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu alebo príslušníkov mestskej polície.  

 

V. Všeobecné ustanovenia 
 

a. Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov wellness centra a zamestnancov prevádzkovateľa. 
 

b. Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia 

a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať. 
 

c. Návštevníci sú povinní opustiť wellness centrum do ukončenia jeho prevádzkovej doby. 
 

d. Každý návštevník wellness centra je pri odchode povinný odovzdať na recepcii vstupné náramkové hodinky s 

elektronickým čipom a uhradiť sumu za stravovacie služby a ostatné doplnkové služby, ktoré bezhotovostne 

čerpal počas svojho pobytu v priestoroch wellness centra. V prípade, ak návštevník pri odchode v pokladniach 

pri východe z wellness centra neuhradí sumu za stravovacie služby a ostatné doplnkové služby evidované 

prostredníctvom vstupných náramkových hodiniek s elektronickým čipom, ktoré bezhotovostne čerpal počas 

svojho pobytu v priestoroch wellness centra, považuje sa takéto konanie za porušenie Návštevného poriadku. 

Kúpele sú oprávnené pristúpiť k vymáhaniu úhrady odplaty takto čerpaných služieb.  
 

e. Kúpele si vyhradzujú právo neumožniť vstup ďalším návštevníkom do wellness centra, v prípade naplnenia 

prevádzkovej kapacity. 

 

 

Platnosť Návštevného poriadku od 1. januára 2022 

Ján Korčák, ml. 

                  konateľ 
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