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Vypracovaný  dňa  11/2017  
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Telovýchovné zariadenie – Fitnes a posilňovňa, kardio stroje  

 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta v Martine
  

Adresa: Malá Hora 4, 036 01  Martin      

IČO: 00397865   

Adresa pracoviska: Ústav telesnej výchovy, Malá Hora 4, 036 01  Martin  

Zodpovedný vedúci: PaedDr. Jozef Šimeček - vedúci Ústavu telesnej výchovy JLF UK 

Tel. kontakt: 043/2633 410 

email: simecek@jfmed.uniba.sk 

Počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke:     3 osoby,  z toho na jednej zmene: 3 osoby 

Otváracie hodiny prevádzky:     

 hod.  
Pondelok 08.00 – 16.00  
Utorok 08.00 – 16.00  
Streda 08.00 – 16.00  
Štvrtok 08.00 – 16.00  
Piatok 08.00 – 16.00  

 

b) druh a spôsob poskytovania služieb 

V miestnosti č. 114 – fitnes bude prebiehať cvičenie s vlastným telom. V miestnosti č. 113 – 
posilňovňa, kardio bude realizované cvičenie pomocou cvičebných strojov (2 x bežiaci pás, 2x 
cyklotrenažér, ekliptický trenažér, veslovacie zariadenie, univerzálna veža na cvičenie). 

Zakázané úkony pri poskytovaní služieb:   

V uvedených priestoroch sú zakázané všetky činnosti, okrem vyššie uvedených. 

c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov 
zariadenia 

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich 
dodržiavanie je zodpovedná/ý vedúci pracoviska a poverené osoby, ktoré dbajú na riadne 
zabezpečenie hygieny prevádzky. Predovšetkým zabezpečujú opatrenia na predchádzanie vzniku 
a šíreniu prenosných ochorení. 
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Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie 
osobnej hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. 
K dispozícii majú uterák a mydlo. 
Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov . 
V zariadení je na vhodnom a dostupnom mieste  umiestnená lekárnička prvej pomoci ( na 
chodbe č. 103 pred vstupom do sauny), ktorá sa priebežne dopĺňa. 
 
d) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia  

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je 
vykonávaná pravidelne - denne. Používajú sa dezinfekčné prostriedky dostupné z distribučnej 
siete. Pri ich používaní je potrebné dodržať pracovný postup uvedený v návode výrobcu 
prípravku. 

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. 
Nádoby sa denne čista a dezinfikujú.  Odvoz TKO zabezpečuje spoločnosť Brantner Fatra s.r.o., 
Tehelná 1,  Martin. 

 

e) postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností  a 
zariaďovacích predmetov 

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu 
je vykonávaná denne pred začatím  prevádzky  a priebežne počas výkonu práce.  

Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sú po každom 
zákazníkovi  umyté a dezinfikované prípravkom na to určeným – jednorázové dezinfekčné 
utierky. 

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu 
a dodržiavame doby expozície. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a 
dezinfikované.  Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonané najmenej 
raz za dva roky. 

Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke:  

Prostriedky na dezinfekciu plôch : Incidim Foam, Sani-Cloth Active - vlhké čistiace utierky bez 
alkoholu.   

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: Incidim Foam, Sani-Cloth Active - vlhké 
čistiace utierky bez alkoholu.   

Prevádzkový poriadok je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste. 
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