
Prevádzkové pokyny kardiocentra 
 
Zamestnanec JLF UK (pre účely tohto Prevádzkového pokynu ďalej len „klient“) môže v 
priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine využívať nasledovné služby: posilňovňa, 
kardio zóna, zóna cvičenia s vlastným telom, ktoré sú vybavené strojmi na cvičenie, náradím a 
cvičebnými pomôckami. 

Klient je povinný dodržiavať všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku – Fitnes a posilňovňa, 
kardio-stroje, schváleného RÚVZ so sídlom v Martine. 
 

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia klientov a zamestnancov zariadenia 
Jesseniova LF UK v Martine je povinná zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V 
priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie,  vykurovanie, zabezpečený 
prívod teplej a studenej vody. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným 
zdravotníckym materiálom. Klient pri používaní strojov, náradia a pomôcok musí postupovať 
podľa návodu výrobcu a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov. 
 
Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa klientov a zamestnancov zariadenia 
Klientom sa odporúča, aby sa pred začatím cvičebného programu podrobili komplexnej lekárskej 
prehliadke. Návšteva kardiocentra sa odporúča len osobám s dobrým zdravotným stavom.  
 
Skrinka v šatni nie je určená na odkladanie cenných vecí. 
 
Vstupovať do priestorov kardiocentra môže klient len vo vhodnej a čistej športovej obuvi a 
primeranom odeve. 
 
Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené výhradne skrinky v šatniach. 
 
Pri cvičení je klient povinný používať vlastný uterák ako podložku. 
 
V prípade znečistenia strojov  je klient povinný náradie po sebe očistiť dezinfekčným 
prostriedkom. 
 
Posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie kardiocentra sú klienti povinní používať jedine spôsobom k 
tomu určeným. Sú pri tom povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k 
ohrozeniu vlastného zdravia alebo zdravia iných klientov.  
 
Klienti používajú vybavenie kardiocentra na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, 
ktoré si klient zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného 
stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku neberie prevádzkovateľ žiadnu 
zodpovednosť.  
 
Klienti neplnia pri využívaní služieb kardiocentra žiadnu zo svojich pracovných povinností. Klienti 
sú pri  návšteve kardiocentra v rámci ustanoveného pracovného času povinní zaznamenať 
prerušenie výkonu práce do knihy príchodov a odchodov na svojom pracovisku. 
 
Klient je povinný okamžite ohlásiť personálu akúkoľvek poruchu zariadenia. 
 
Klient je povinný pri využívaní služieb kardiocentra uposlúchnuť pokyny personálu zariadenia.  
 
 
 
 
Vypracoval: PaedDr. Jozef Šimeček, vedúci Ústavu telesnej výchovy a Relaxačného centra JLF 
UK v Martine 
 
Prerokované a schválené na zasadnutí Vedenia JLF UK v Martine dňa 08.04.2019. 


