Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení sú stanovené v § 15 Vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej repbuliky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Názov zariadenia:
Adresa:
Prevádzkovateľ:
IČO:
Tel.:
Fax:
E-mail:
PREVÁDZKOVÝ PORIAD PRE UBYTOVACIE ZARIADENIE
Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
•

identifikácia zariadenia: dispozičné riešenie, umiestnenie stavby, počet podlaží,
počet izieb, informácia o počte lôžok /z toho stále a príležitostné/, okolie
ubytovacieho zariadenia, t.j. parkovisko, prístrešok na sedenie, dvor, ihrisko a pod.

•

základné vybavenie izieb /opis/ lôžko, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, TV a pod.

•

zariadenia na osobnú hygienu: spoločné na chodbe a/alebo samostatné pre každú
izbu, vybavenie: vaňa, sprchový kút, umývadlo a pod.

•

celková kapacita ubytovacieho zariadenia

•

poskytované služby: základné alebo doplnkové /sauna, masáž a pod./

•

napojenie na verejné inžinierske siete – vodovod, kanazilácia /vlastný vodný zdroj,
žumpa, čistička odpadových vôd

•

teplá úžitková voda, vykurovanie /vlastná kotoľna, elektrické boljlery, prietokové
ohrievače

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a
zamestnancov ubytovacieho zariadenia
•

povinnosti prevádzkovateľ

•

povinnosti zamestnancov

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej
výmeny
•

spôsob skladovania čistej bielizne /sklad, miestnosť, skriňa/

•

spôsob skladovania špinavej bielizne /kôš, miestnosť, sklad, umiestnenie skladu

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení sú stanovené v § 15 Vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej repbuliky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

•

manipulácia s použitou posteľnou bielizňou – spôsob a frekvencia prania

Spôsob a frekvencia bežného
ubytovacieho zariadenia

upratovania

a

celkového

upratovania

•

frekvencia upratovania /denne, týždenne, mesačne, štvrťročne

•

rozsah upratovania: vysávanie, utieranie prachu, výmena bliezni, vynášanie
odpadkov, umývanie a dezinfekcia hygienických zariadení

•

používané čistiace prostriedky, používané dezinfekčné prípravky a ich skladovanie

•

frekvencia maľovania

Postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu
•

používané čistiace prostriedky, používané dezinfekčné prostriedky, frekvencia
upratovania a dezifenkcie zariadení na osobnú hygienu

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
•

kto /odborne spôsobilá osoba/ a frekvencia

Spôsobo odstraňovania tuhého odpadu,
odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia

frekvencia

vyprázdňovania

•

spôsob zhromažďovania tuhého odpadu, skladovanie zberných nádob na odpad –
počet a ich umiestnenie

•

frekvencia odstraňovania tuhého odpadu, spôsob a frekvencia dezinfekcie
odpadových nádob na izbách

•

spôsob odvozu, zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencia vývozu

Prevádzkový poriadok bol vypracovaný: /meno a prizevisko, dátum, podpis/

