
 

PREVADZKOVÝ PORIADOK 
 

Pre zariadenie starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním manikúry, pedikúry. Podľa § 9 vyhlášky MZ SR č. 
554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. 

 
 

NECHTOVÉ ŠTÚDIO – Van 
Trnava, Hospodárska 53 

 
Tento poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia ktoré je potrebné dodržiavať pri 

poskytovaní služieb v zariadení starostlivosti o ľudské telo. 

 

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 

názov zariadenia: Nechtové Štúdio – Van 

adresa prevádzky: Trnava, Hospodárska 53 

Prevádzkovateľ: ZITOS, s.r.o 

Adresa prevádzkovateľa: Trnava, Matuškova 3 

IČO: 34133330 

Telefonický kontakt: 0908034926  e-mail: zitos@zitos.sk  web: www.zitos.sk 

 

Prevádzkové hodiny: Na objednávku telefonicky 0908034926, emailom van@zitos.sk, web www.zitos.sk 

                             

b) druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb 

Na prevádzke sa poskytuje nezdravotná starostlivosť nechtov a rúk.  

V zariadený sú poskytované služby: 

Manikúra- starostlivosť o prírodné nechty, ošetrenie nechtovej kožičky, leštenie, úprava prírodných nechtov, lakovanie, nail art. 

Gélové nechty- aplikácia gélových nechtov, následne ich úprava, lakovanie, nail art. Manikúra zahŕňa aj masáž rúk. 

Klasická manikúra – je to základná úprava nechtov, pri ktorej nechty upravujeme opilovaním do určeného tvaru po dohode s 

klientom /hranaté, mandľové, oválne/. Nechty nikdy nepilujeme od stredu k okraju nechta ale naopak od okraja k stredu. 

Predídeme tým štiepeniu nechtov. Po upravení nechtov môže nasledovať zmäkčovací kúpeľ, po kúpeli zatlačíme kožičku 

/citikulu/. Nechty vyleštíme, prípadne nalakujeme. Na záver nanesieme olej na kožičku, aby sa vyživili nechtové valy/koža/. 

Ruky nakrémujeme. 

Francúzska manikúra – je to úprava nechtov, ako pri klasickej manikúre s tým rozdielom, že voľný okrej nechtu/špička/ je 

nalakovaný na bielo. Táto manikúra sa skôr hodí rovnejším a kratším nechtom.. V letnom období špičky nechtov lakujeme aj 

výraznejšími lakmi. 

Modelovanie gélových nechtov  

- Pri práci s UV gélom hmotu nanášame štetcom na vopred upravený necht. 

- Príprava nechtov vymodelovanie nechtov s použitím umelých špičiek /tipov/ nanášame špeciálnym gélom 

farebnosť a zdobenie podľa želania zákazníka /farebné gély, trblietky, viac farebné kamienky, 3D nálepky, pečiatky, nail art/ 

vybrúsime do želaného tvaru, zafixujeme vrchnou ochrannou vrstvou gélu, ošetríme okolie nechtov olejčekom. Aby sme si 

nepoškodili ruky a taktiež gél na nechtoch, pri práci s chemickými čistiacimi prostriedkami používame gumené rukavice.  

 

Zakázané úkony pri poskytovaní služieb: zákaz manipulácie s materskými znamienkami. Nesmú sa ošetrovať zapálené 

kurie oká, hnisajúce nechty, odstraňovanie bradavíc, ošetrenie kožných chorôb. V prevádzke je zakázané ošetrenie 

zákazníkov so zjavnými zápalovými ochoreniami kože, pleti, očí, v takom prípade odporučíme zákazníkovi návštevu lekár.  

Pri poskytovaní služieb, môže dôjsť k zdravotným kontraindikáciám ako napr. drobné poranenia kože, alergické reakcie na 

použité prípravky.  
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c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci zamestnancov zariadenia 

Zariadenie starostlivosti o ľudské telo sa nachádza v prenajatých priestoroch objektu o celkovej plošnej výmere 45 m²  so 

samostatným vstupom. Zariadenie pozostáva z jednej prevádzkovej miestnosti, členenej na jednotlivé pracovné miesta pre 

poskytovanie manikúry o ploche cca 5m2 a kaderníctva. 

Prevádzka je zriadená účelovým nábytkom, samostatným umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej vody, potrebným 

vybavením pre poskytované služby a vytvoreným šatníkovým a skladovým priestorom a zariadením na osobnú hygienu (WC, 

umývadlo s prívodom pitnej a teplej vody.). 

Prevádzkové priestory majú zabezpečené prirodzené vetranie, denné a umelé osvetlenie, centrálne vykurovanie. Podlaha 

ľahko umývateľná, steny v časti kde môže dôjsť k znečisteniu sú opatrené umývateľným povrchom. V zariadený sú vytvorené 

podmienky na oddelené uskladnenie čistej a použitej bielizne, uloženie civilného a pracovného odevu prevádzkovateľa, 

uskladnenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ako aj pomôcok na upratovanie, uloženie odevu zákazníkov a čakanie na 

obsluhu. Na dostupnom mieste je uložená lekárnička prvej pomoci. Objekt je napojený na inžinierske siete.  

Pri poskytovaní služieb dodržiavame preventívne opatrenia vzniku nákaz a šírenia prenosných ochorení. Dodržujeme zásady 

osobnej hygieny, pri práci používame vždy čistý odev a obuv. Používame rúšku. Zúčastňujeme sa pravidelných lekárskych 

prehliadok. Tiež dodržiavame dôkladnú očistu a dezinfekciu všetkých pracovných nástrojov, po každom použití. Nástroje ktoré 

porušujú celistvosť pokožky, používame výlučne sterilné. Na dezinfekciu používame prípravky so širokým spektrom účinností. 

Každý zákazník je oboznámený s možnými kontraindikáciami, s pracovným postupom a materiálom. Na prevádzke mám k 

dispozícii pre každého zákazníka tampónov a jednorazových papierových utierok. Pre prípad poranenia je na prevádzke 

lekárnička prvej pomoci (podľa platných predpisov). Je vedená evidencia o dopĺňaní a kontrole expirácie zdravotného 

materiálu. Pravidelne kontrolujem dátum expirácie všetkých kozmetických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

Používame len zdravotne neškodné kozmetické výrobky z distribučnej siete. Dodržujeme zásady bezpečnosti pri práci, čím 

predchádzame a znižujeme riziko vlastného poranenia.  

 

d) návod na  použite prístrojov 

UV Lampa – návod na použitie 

Pred uvedením prístroja do prevádzky musí byť zavedený do siete. Stlačením tlačidla štart sa žiarovky rozsvietia a svietia 

dobou nadstavenou tlačidlom MODE v intervaloch /60, 90, 120 sekúnd/. Po vypršaní mnou nadstaveného času žiarovky 

zhasnú. Po troch sekundách je prístroj pripravený na ďalšie spustenie. Prístroj nesmie obsluhovať zákazník. Prístroj sa 

nesmiem používať blízko vody a chránim ho pred vlhkom.  

Brúska na nechty je napájaná sieťovým adaptérom a ovládanie je mimo dosahu zákazníka. 

Pri používaní brúsky môže pri neodbornom brúsení nastať poškodenie nechtu. 

 

e) Zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov 

UV Lampa – musí byť umiestnená tak, aby neprišlo k priamemu styku s očami, pretože lampa vyžaruje UV žiarenie, ktoré 

môže poškodiť zrak a preto upozorním zákazníka, aby neprišlo k priamemu kontaktu s očami. UV lampu nesmie obsluhovať 

zákazník.  

 

f) postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov 

Pred výkonom, pri ktorom sa porušuje celistvosť pokožky, sa pokožka na mieste zákroku musí očistiť a dezinfikovať. Na 

dezinfekciu používame len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich 

príprava a aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu. V zariadení používam len pracovné nástroje a pomôcky na 

jednorazové použitie alebo pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie, ktoré umožnia ich ľahké čistenie, 

dezinfekciou a sterilizáciou. Pracovné nástroje a pomôcky na opakované použitie po každom zákazníkovi dôkladne 

mechanicky očistíme, umyjeme horúcou vodou s prídavkom saponátu a osušíme a pravidelne očistíme ultrazvukovou 

čističkou VGT 2000. Pracovné nástroje ktoré porušujú celistvosť pokožky alebo môžu spôsobiť poranenie, dezinfikujeme a 

sterilizujeme. Pri zákazníkoch, ktorí trpia kožnými ochoreniami, používame len vyhradené pracovné nástroje a pomôcky, ktoré 

sa po ich použití musia dezinfikovať prípravkom so širokým spektrom účinnosti. Sterilizovanie nástrojov a pomôcok na 

opakované použitie sa vykonáva horúco vzdušnou sterilizáciou u zmluvného oprávneného dodávateľa. O sterilizácii vedieme 

písomnú evidenciu – sterilizačný denník. Do sterilizačného denníka zaznamenávame druh sterilizovaných nástrojov, 

parametre sterilizácie a dátum sterilizácie.  



 

 

 

g) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia 

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch a zariadení na osobnú hygienu vykonávame denne pred začatím 

alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce. Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa 

priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expozície.  

Používanie dezinfekčných prostriedkov v prevádzke:  

Prostriedky na dezinfekciu plôch: Desprej, Savo, Incides, Incidur. 

Prostriedky na dezinfekciu pracovných pomôcok: Desident CA spray a dezinfekčné prostriedky na pokožku.  

Všetky dezinfekčné prostriedky sa obmieňajú 

 
h) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou. 
Pri manikúrových prácach nepoužívam bielizeň, ale jednorazové papierové utierky a vatové tampóny. 
 

i) spôsob a frekvencia upratovania 

Prevádzka sa upratuje denne, pred začatím, alebo po skončení pracovnej doby a priebežne, počas výkonu práce. Prevádzka 

je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia pracovných plôch, podlahy a zariadenia na osobnú hygienu je vykonávaná 

pravidelne. Je zabezpečené pravidelné vetranie prevádzky. Používajú sa biocídne prípravky registrované v Centre pre 

chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu. Vlhkú 

mechanickú očistu umývateľných povrchy stien a nábytku vykonávame raz týždenne. Základná oprava všetkých náterov 

zariadenia a maľovanie bude vykonané najmenej raz za dva roky alebo priebežne podľa potreby. Raz mesačne sa vykonáva 

generálne upratovanie, ktoré je spojené s umývaním okien, dverí, poličiek a ťažko dostupných priestorov. 

 

j) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a 

dezinfekcia 

Vznikajúci odpad (papierové servítky a tampóny) pri obsluhe zákazníka a počas prevádzky odstraňujem po každom 

zákazníkovi a zhromažďujem v nádobe na odpad. Nádoby na odpad sa pravidelne vyprázdňujú a dezinfikujú. Zber a likvidáciu 

odpadu zabezpečuje mesto prostredníctvom firmy na to určenej. Na tejto prevádzke nevzniká nebezpečný a biologický odpad. 

 
 

Zodpovedná za prevádzku: Van Truong Thi Hai 

 

 

 

V Trnave  1.2.2018 


