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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
 
Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb: 
Účelom zariadenia je poskytovať ubytovacie služby v turistickom ruchu. Kapacita ubytovacieho zariadenia je 10 postelí. 
Predpokladaný spôsob využívania objektu je poskytovanie ubytovania v týždenných cykloch so striedaním hostí v sobotu (odchod 
do 10:00, príchod po 14:00). Zariadenie poskytuje ubytovanie v dvoch samostatne obývaných priestoroch (prízemie a podkrovie). 
Každý priestor má samostatné hygienické zariadenie (sprcha, WC, umývadlo),  kuchynský kút, spoločenskú miestnosť a spálne. 
Odvetranie izieb je prirodzené, odvetranie  hygienických zariadení je pomocou VZT. Presné technické parametre priestorov 
ubytovacieho zariadenia uvádzam v nasledujúcej tabuľke: 
 

Prízemie Podkrovie 
Popis miestnosti  plocha  Popis miestnosti  Plocha  
Spoločenská miestnosť s kuchynským kútom 24,83 m2 Spoločenská miestnosť s kuchynským kútom 44,99 m2 

Spálňa 1x4 24,30 m2 Spálňa 1x1 9,34 m2 
  Spálňa 1x2 17,41 m2 
  Spálňa 1x4 20,56 m2 

Spoločná spoločenská miestnosť pre hostí z podkrovia aj prízemia 
27,75 m2 

 
 

Spôsob skladovania a manipulácie s poste ľnou bieliz ňou a frekvenciou jej výmeny: 
Prirodzene odvetraný sklad čistej a špinavej bielizne sa nachádza mimo objektu v suchom, čistom a osobitne oddelenom 
priestore u ubytovateľa tak, aby sa zamedzilo prípadnej náhodnej zámene s bielizňou na súkromné použitie. Dočasné 
skladovanie špinavého prádla bude zrealizované v koši, alebo v PVC vreciach na špinavé prádlo. Prádlo bude vždy po výmene 
hostí odvezené do práčovne v cykle minimálne 1x za týždeň. Čisté prádlo v počte 30 ks bude uskladnené v regáloch. 
 

Výmena bielizne: 
Výmena bielizne, t.j. posteľné prádlo, uteráky, osušky, kuchynské utierky, bude realizovaná vždy pri výmene ubytovaných, 
minimálne však v týždenných cykloch (sobota). Poškodená bielizeň sa vyraďuje z používania a ubytovateľ zabezpečí jej náhradu. 
 

Spôsob a frekvencia bežného upratovania: 
Upratovanie priestorov objektu bude realizované týždenne vždy pri výmene hostí, pričom hygienické zariadenia budú striedavo 
umývané a dezinfikované (1.týždeň SAVO, 2.týždeň PERSTERIL).  
Rozsah týždenného upratovania: vysávanie, utieranie prachu, výmena bielizne, vetranie, vynášanie odpadkov ( PVC nádoby 
vybavené PVC vreckami na odpadky), umývanie a dezinfekcia hygienických zariadení. 
Rozsah štvrťročného upratovania: umývanie okien, dverí, svietidiel, prášenie prikrývok a matracov. 
Upratovanie počas pobytu si budú zabezpečovať hostia sami svojpomocne. V objekte budú zabezpečené čistiace prostriedky, 
ako aj prostriedky ochrany zdravia pri práci s chemikáliami, ktoré sú umiestnené v samostatnej skrinke v priestore spoločenských 
miestností.   
 

Odvoz tuhého odpadu:  V zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z., ktorý upravuje nakladanie s odpadmi, je 
požadované triedenie odpadu na 1.sklo, 2. PET flaše, 3. Konzervy,VKM(tetrapaky), 4.organický odpad, 5.ostatný domový odpad. 
Zberné kontajnery odpadu sa nachádzajú v areáli ubytovania s výnimkou kontajnerov na separovaný odpad (sklo, PET flaše 
a tetrapaky) sú umiestnené 200 m od objektu (za budovou bývalej školy). Triedenie a vynášanie odpadkov počas pobytu si 
zabezpečuje hosť sám svojpomocne, pričom odpad uskladňuje(vysypáva) na vopred určené miesto podľa druhu odpadu. 
Ubytovateľ zabezpečí vynášanie odpadu iba pri striedaní hostí počas cyklu upratovania. Frekvencia vývozu zberného kontajnera 
domového odpadu je stanovená Obecným úradom v Čičmanoch. 
 

Lekárni čka je k dispozícii ubytovaným hosťom v objekte ubytovacieho zariadenia v priestore spoločenskej izby, kde sa nachádza 
aj zoznam telefónnych čísel pre prípad urgentných udalostí (rýchla zdravotná pomoc, polícia, požiarnici a pod.) 
 

Ubytovací poriadok  je v prílohe. 


