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Sauna – prevádzkový poriadok 
 
 
 
Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je 
potrebné dodržiavať pri poskytovaní osobných služieb spojených s prevádzkovaním sauny. 
 
 
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 
 
Identifikačné údaje :  
Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta v 
Martine  
Adresa: Malá Hora 10701/4A, 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 ( dvaja 
zamestnanci budú zabezpečovať prevádzkovanie sauny ako doplnkovú činnosť k svojej 
pracovnej náplni. Jeden zamestnanec je pedagogický pracovník, ktorý bude zabezpečovať 
organizáciu činnosti pracoviska, jeden zamestnanec je odborným garantom pracoviska 
zodpovedný za dodržiavanie prevádzkovo – hygienických predpisov na pracovisku) 
a upratovačka, ktorá bude zabezpečovať prevádzkovú hygienu priestorov sauny a k nej 
prináležiacich priestorov.   
 
Otváracie hodiny prevádzky: 
Zariadenie nie je určené pre verejnosť. Bude využívané len zamestnancami JLF v Martine 
v prípade ich záujmu.  
Plánovaný čas prevádzkovania sauny: 
 

 
 

hod.  

Pondelok 16.00 – 18.00  
Utorok 16.00 – 18.00  
Streda 16.00 – 18.00  
Štvrtok 16.00 – 18.00  
Piatok 16.00 – 18.00  

 
Plánovaný čas prevádzkovania vírivky: 
 

 
 

hod.  

Pondelok 10.00 – 18.00  
Utorok 10.00 – 18.00  
Streda 10.00 – 18.00  
Štvrtok 10.00 – 18.00  
Piatok 10.00 – 18.00  
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b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané 
úkony pri poskytovaní služieb 
 
Druh a spôsob poskytovania služieb: na pracovisku Ústavu telesnej výchovy bolo vybudované 
wellness pre zamestnancov, ktoré je vybavené suchou saunou a vírivkou. Prevádzkovanie sauny 
bude len v pracovných dňoch v čase od 16.00 do 18.00 na základe dopytu zamestnancov JLF, pre 
ktorých je zariadenie určené (uzatvorený kolektív).  
 
Kúpeľ v saune je určený predovšetkým zdravým osobám. Kúpeľ v saune sa neodporúča osobám 
trpiacim cievnymi a srdcovými ochoreniami, zápalovými ochoreniami vnútorných orgánov 
a ochoreniami dýchacieho systému. Kúpeľ v saune sa neodporúča ani osobám trpiacim 
psychózami, klaustrofóbiou.  
Do sauny nemajú prístup osoby, ktoré trpia príznakmi akútneho ochorenia, najmä zápalmi 
dýchacích ciest, so zvýšenými teplotami, kašľom, nádchou, hnačkami, bolesťami hlavy, 
malátnosťou; kožnými vyrážkami, otvorenými hnisavými, alebo krvavými ranami a pod. Vstup 
nie je povolený ani osobám, ktoré trpia prenosnými chorobami a tiež bacilonosičom, ako 
i osobám, u ktorých sa v najbližšom okolí vyskytla prenosná choroba.  
 
c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia 
 
V prevádzke dodržujeme hygienické a protiepidemické  predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie 
je zodpovedný vedúci pracoviska, ktorý zabezpečuje ochranu pred prenosnými chorobami. 
 
Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci vykonávajúci obsluhu klientov 
musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to : 
- mať čistý pracovný odev 
 
 
V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci ( je umiestnená 
na chodbe 103 pred vstupom do sauny), vybavená je v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 Z. z.  o podrobnostiach 
o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.   
Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa 
postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade 
znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s 
baktericídnym a virucídnym účinkom (dettol prípravky).   
 
Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj 
čistej bielizne. Dovolené je používať len zdravotne neškodné výrobky z distribučnej siete.   
 
Počas kúpeľa sa nesmie piť a jesť. Vo všetkých priestoroch sauny sa nesmie fajčiť. Pred vstupom 
do sauny je vyvesený prevádzkový poriadok sauny, obsahujúci pokyny pre návštevníka 
o kontraindikáciách sauny, o správaní sa v saune, použití kúpeľa, poskytnutí prvej pomoci a pod. 
a poučenie o postupe pre dosiahnutie správneho fyziologického účinku sauny: 
 
 

1. Klientovi je vydaná čistá, plachta a kľúč od šatne, do ktorej si odkladá odev a obuv. Pri 
vstupe do sauny musí byť návštevník nahý.  

 



2. Pred vstupom do potiarne je každý návštevník povinný sa dôkladne umyť mydlom 
a osprchovať. 

 
3. Do potiarne vstupujte nahí a suchí, čím vyvoláte vyšší efekt potenia sa. 

 
4. V potiarni dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú 

sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy. 
 

5. V potiarni môžete sedieť, ak to dovoľuje množstvo návštevníkov sauny aj ležať, a to len 
na plachte. 

 
6. V potiarni sa správajte slušne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných 

návštevníkov. 
 

7. Počas potenia môžete vykonať samomasáž tela rukami, alebo Vami prinesenou masážnou 
kefou, čím sa zvýši efekt prekrvenia pokožky a jej očistenia. 

 
8. Dokonalé prekrvenie organizmu v potiarni sa dosiahne v priebehu 10-15 minút. Potom sa 

osprchujte studenou vodou, a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko 
pobudnite mimo potiarne. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, najmenej však 
trikrát. 

 
9. Po poslednom pobyte v potiarni si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez 

mydla a vyutierajte sa do sucha. 
 

10. V priestoroch sauny je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje a fajčiť. 
 

11. V prípade nevoľnosti počas návštevy sauny ihneď vyhľadajte zamestnanca sauny. 
 
d) návod na použitie prístrojov 
 
Obsluhu zariadení zabezpečuje len poverený zamestnanec.  
 
e) zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov 
- vyššie uvedené pre potreby sauny 
 
 
f) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii pracovných nástrojov a prístrojov  
 
Plochy a prístroje, ktoré boli znečistené biologickým materiálom, sa pred čistením dezinfikujú 
prípravkami so širokým spektrom mikrobicídneho účinku:  napr. Incidin Foam  ( spektrum 
účinku: baktericídny (vrátane TBC), fungicídny, vírusinaktivačný (vrátane HBV/HCV, HIV, 
Adeno-, Papova-, Rota- a Vacciniavírusy). Prehľad používaných čistiacich a dezinfekčných 
prípravkov je uvedený nižšie.    
 
Sterilizácia sa v tejto prevádzke nevykonáva. 
 
Pracovníci majú  k dispozícii osobné ochranné pracovné prostriedky podľa druhu vykonávaných 
činností, predovšetkým pracovný odev a pracovnú obuv, rukavice, ochranný tvárový štít.  
 



g) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich 
vybavenia 
 
Všetky priestory sauny, predmety a zariadenia sa priebežne udržiavajú v čistote; najmenej raz 
denne, sa musia všetky priestory sauny umyť vodou s čistiacim prostriedkom, vydrhnúť kefou 
a vydezinfikovať dezinfekčným prostriedkom. Dvere, umývateľné časti stien, nábytok, ohrievacie 
telesá a pod. sa najmenej raz v týždni poutierajú čistou handrou namočenou v dezinfekčnom 
roztoku. Denne sa doplňuje toaletný papier, tekuté mydlo a papierové uteráky.  
  
V zariadení nie je k dispozícii ochladzovací bazén, ale sú  tu umiestnené 2 ochladzovacie sprchy. 
Pri saune sa nachádza vírivka s recirkuláciou vody.  Vírivka sa udržiava pravidelným čistením 
filtračných vložiek  raz týždenne ( odmontovanie vložiek, ich namočenie do dezinfekčného 
prípravku na 1 – 2 hodiny). Raz mesačne pozostáva  čistenie filtračných vložiek z ich namočenia 
do vody s dezinfekčným roztokom na 24 hodín.  V intervale raz za 3 mesiace sa filtračné vložky 
vymieňajú.  
Kvalita vody sa kontroluje raz denne (pH a koncentrácia voľného chlóru). 
Voda z vírivky je vypúšťaná raz mesačne. V intervale raz za šesť mesiacov sa zabezpečuje 
kontrola kvality vody vo vírivke v rozsahu ukazovateľov pre bazény s recirkuláciou vody 
ustanovených vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z. o  požiadavkách na 
kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových 
plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Laboratórne 
vyšetrenie zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.  
Základná oprava zariadenia a maľovanie je vykonané najmenej raz za dva roky. O vykonaných 
prácach sa vedú záznamy v prevádzkovej knihe. 
Potreby na upratovanie a čistenie sú odkladané do miestnosti pre upratovačku ( č. d. 112)  a sú  
označené podľa určenia. Kefy, štetky, používané na čistenie záchodu, sa nesmú použiť na iný 
účel; po ich použití sa musia riadne očistiť a vložiť do dezinfekčného roztoku. Pri používaní 
dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby 
expozície. 
 
Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke:  
 
Prostriedky na čistenie a  dezinfekciu plôch  sú uvedené v Prevádzkovom poriadku na prácu 
s chemickými látkami a v tabuľke „Spôsob použitia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov“:  
 
 
h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou 
 
V zariadení je dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu klientov. Pre 
každého klienta je  použitá čistá bielizeň.  
Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej 
bielizne. 
Čistá bielizeň je v dostatočnom množstve uložená v uzatvárateľnej skrinke umiestnenej na 
chodbe pred saunou ( č. 103), použitá bielizeň je odkladaná do  plastového uzatvárateľného koša, 
z ktorého je  denne odvážaná na pranie (koše sú umiestnené v šatniach pre mužov a ženy).  
V zariadení nie sú vyčlenené priestory na dosúšanie bielizne, preto sa tu táto činnosť nevykonáva. 
Pranie bielizne je zabezpečené centrálne Dekanátom JLF UK v Martine na základe objednávky u 
spoločnosti COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o., Martin.. Čistá bielizeň je prenášaná  
v jednorazových plastových vreciach. 
 
 



i) spôsob a frekvencia upratovania zariadenia 
 
Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku priebežne. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je 
vykonávaná pravidelne (podľa písm. g). Používajú sa biocídne prípravky registrované v Centre 
pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musí vykonávať 
podľa návodu výrobcu. 
 
j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania 
odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie 
 
Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. 
Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú. Likvidácia tuhého komunálneho odpadu je  zabezpečená 
zmluvne so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o., Tehelná 1,  Martin na základe Rámcovej zmluvy 
č.6/09/OÚ o odbere, úprave, znehodnotení alebo zneškodnení odpadov zo dňa 16.4.2009. 
 
 
Prevádzkový poriadok zariadenia je  sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spôsob použitia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov:  
 

Názov výrobku Použitie Spektrum účinku Riedenie  Spôsob 
aplikácie 

Expozícia 

INCIDIN 
FOAM 

Prípravok na 
dezinfekciu 
povrchov 

prípravok na 
okamžité použitie 
určený na penové 
čistenie a 
dezinfekciu 
lehátok, matracov,  
cvičebných strojov 
a zariadení ... 

Baktericídny 
(vrátane TBC), 
fungicídny, 
vírusinaktivačný 
(vrátane 
HBV/HCV, HIV, 
Adeno-, Papova-, 
Rota- a 
Vacciniavírusy). 

Bez 
riedenia  

Postrekom  Podľa návodu 

SANI-CLOTH 
ACTIVE 

Vlhčené utierky 

utierky bez 
alkoholu na 
os ̌etrenie 
masážnych stolov, 
zdravotni ́ckych 
predmetov a iny ́ch 
plôch vra ́tane 
povrchov citlivých 
voči alkoholu.  

Baktericídny 
(vrátane TBC), 
fungicídny, 
vírusinaktivačný 

- Priame 
použitie 

Podľa návodu 

disiCLEAN 
ANTI-CALC 

čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok 

baktericídny, 
fungicídny  a 
protikvasinkový 
účinok  

Bez 
riedenia  

Postrekom  Podľa návodu 

disiCLEAN 
Home 

bezchlórový 
dezinfekčný 
prostriedok 

Baktericídny 
(vrátane TBC, 
Legionella, MRSA, 
S. aureus), 
fungicídny, 
vírusinaktivačný  

Bez 
riedenia  

Postrekom  Podľa návodu 

disiCLEAN 
Profi 

bezchlórový 
polymérový 
dezinfekčný 
prostriedok 

baktericídny, 
fungicídny  a 
protikvasinkový 
účinok  

Bez 
riedenia,  
Riedením 
20ml/1l,  
60ml/1l 
100ml/1l  

Postrekom  Podľa návodu 

disiCLEAN 
SPORT & SPA 

bezchlórový 
polymérový 
dezinfekčný 
prostriedok 

Baktericídny 
(vrátane TBC, 
Legionella, MRSA, 
S. aureus), 
fungicídny, 
vírusinaktivačný  

Bez 
riedenia  

Postrekom  Podľa návodu 

disiCLEAN 
SURFACE 

foaming 

čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok 

baktericídny, 
fungicídny  a 
protikvasinkový 
účinok 

30-
50ml/10 
bežné 
znečistenie  
50-
150ml/10 
silné 

umývanie Podľa návodu 



znečistenie  
 

disiCLEAN 
SURFACE non 

foaming 

čistiaci a 
dezinfekčný 
prostriedok 

baktericídny, 
fungicídny  a 
protikvasinkový 
účinok 

30-
50ml/10 
bežné 
znečistenie  
50-
150ml/10 
silné 
znečistenie  

umývanie Podľa návodu 

Názov výrobku Použitie Spektrum účinku Riedenie  Spôsob 
aplikácie 

Expozícia 

disiCLEAN WC 

bezchlórový 
polymérový 
dezinfekčný 
prostriedok na 
okamžité použítie 

baktericídny, 
fungicídny  a 
protikvasinkový 
účinok  

Bez 
riedenia,  
  

Postrekom  Podľa návodu 

H2O FLOCK 

na vyvločkovanie  
drobných nečistôt 
a odstránenie 
zákalu 

Antimikrobiálny 
účinok a účinok 
proti riasám 

5/ml/m3 Naliatím  Podľa návodu 

H2O OXI 

Oxidačný 
aktivátor 

-  20-
25g/1m3 

rozpustiť 
v teplej vode 
a rozliať po 
hladine  

Podľa návodu 

H2O pH 
MINUS 

Prípravok na 
zníženie pH 
bazénovej vody 

Úprava pH 10g/1m3 rozpustiť 
v teplej vode 
a rozliať po 
hladine  

Podľa návodu 

H2O pH plus 

Prípravok na 
zvýšenie  pH 
bazénovej vody 

Úprava pH 10g/1m3 rozpustiť 
v teplej vode 
a rozliať po 
hladine  

Podľa návodu 

H2O POOL 

dezinfekčný 
prostriedok na 
dezinfekciu vody v 
bazénoch  

Antimikrobiálny 
účinok a účinok 
proti riasám 

20/ml/m3 Naliatím 
a zapnutím 
cirkulácie 

Podľa návodu 

H2O POOL 
SHOCK 

dezinfekčný 
prostriedok na 
šokovú 
dezinfekciu vody v 
bazénoch  

Antimikrobiálny 
účinok a účinok 
proti riasám 

20/ml/m3 Naliatím 
a zapnutím 
cirkulácie 

Podľa návodu 

H2O 
WHIRLPOOL 

Bezchlórová 
dezinfekcia 
víriviek 

Antimikrobiálny 
účinok a účinok 
proti riasám 

100/ml/m
3 

Naliatím  Podľa návodu 
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