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PREVÁDZKOVÝ   PORIADOK    PRE  UBYTOVACIE  ZARIADENIE 
UVZ  STU   KOČOVCE. 

 
 
 
 
A) Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia: 
Učebno – výcvikové zariadenie v Kočovciach.  
Majiteľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava. 
Prevádzkovateľom je Stavebná fakulta, Radlinského 11, 813 68 Bratislava. 
IČO        :    00397 687 
IČ DPH  : 2020845255 
Prevádzka sa nachádza v obci Kočovce, č.d.1. 
Vedúcim prevádzky je : Jaroslav Kudláček, Kočovce, č.d.1 
 
B) Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb: 
Ubytovacie služby sú poskytované pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity, pre 
ich rodinných príslušníkov a v prípade voľnej kapacity je možnosť ubytovania cudzích 
organizácií. Ubytovanie je možné poskytnúť na základe písomnej objednávky. Platný cenník 
služieb je uložený u vedúceho UVZ STU Kočovce. Jedná sa o ubytovacie zariadenie s časovo 
obmedzeným ubytovaním.  
 
 
 
C) Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov 
ubytovacieho zariadenia. 
 
K dispozícií je 14 izieb, v ktorých sa nachádza 44 samostatne umiestnených lôžok a je možné 
pridať 8 prísteliek. Izby sú riešené nasledovne:  
Číslo izby : 
2.   ubytovacia bunka so spoločnou predsieňou, 2 izby, zariadenia na osobnú hygienu, 4 
posteľová, TV, prípojka na internet 
3.   izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 3 posteľová 
4.   ubytovacia bunka so spoločnou predsieňou, 2 izby, zariadenie na osobnú hygienu, 3 
posteľová, TV, prípojka na internet 
6.   izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 2 posteľová 
7.   izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 2 posteľová 
8.   ubytovacia bunka so spoločnou predsieňou, 2 izby, zariadenie na osobnú hygienu, 5 
posteľová, TV 
9.   izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 4 posteľová 
10. ubytovacia bunka so spoločnou predsieňou, 2 izby, zariadenie na osobnú hygienu, 4 
posteľová 
11. izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 3 posteľová 
12. izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 3 posteľová, TV 
13. izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 3 posteľová, TV 
14. izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 3 posteľová, TV 
15. izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 3 posteľová 
16. izba s predsieňou, zariadenie osobnej hygieny, 2 posteľová 
 Každá izba je vybavená stolíkom, stoličkou alebo fotelkami, skriňami s ramienkami, ktoré sa  
nachádzajú v spoločnej predsieni, samostatné postele, nočná lampa pri každom lôžku, 
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odkladacím priestorom na lôžkoviny, nádobou na odpadky, posteľnou súpravou /vankúš 
s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta/. 
Ubytovaní hostia majú k dispozícií spoločenskú miestnosť, krbovú miestnosť s televízorom, 
konferenčnú miestnosť 
Lekárnička prvej pomoci je uložená v priestore recepcie. V priestoroch UVZ STU je fajčenie 
povolené iba v barovej miestnosti a na terase pred vstupom do ubytovacieho zariadenia. 
V dobe od 22.oo do 06.00 je nočný kľud.   
Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a zamestnanci. Návštevy cudzích osôb je 
možné iba so súhlasom vedúceho UVZ. 
Je zakázané: 

- používanie vlastných elektrických spotrebičov 
- svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom 
- donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré 

by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí 
- svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách 
- vodiť do priestorov UVZ akékoľvek domáce zvieratá 

Pri odchode z izby je každý povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením, zanechať 
poriadok, prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien, odstavenie vody a uzamknutie 
izby, odovzdať kľúč na recepcií.  
Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej 
nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu UVZ. 
D) Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou . 
V miestnosti číslo 1 je zriadený sklad na čistú a špinavú bielizeň, ktorý je oddelený 
a vetrateľný. Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však raz za 7 
dní a vždy pri zmene ubytovaného. Poškodená a opotrebovaná  posteľná bielizeň sa vyradí 
z používania.  
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, ako odvoz aj dovoz,  zabezpečuje Jaso s.r.o. Myjava. 
E) Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania UZ. 
 Všetky priestory UZ sa musia denne upratovať, zariadenia na osobnú hygienu denne umyť 
a dezinfikovať. Rohože pod sprchami sa najmenej raz za týždeň musia vydrhnúť kefou 
a dezinfikovať. Pri zmene ubytovaných vždy. Najmenej raz za štvrťrok sa musí zabezpečiť 
všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel a s vyprášením matracov 
a prikrývok.  
F) Spôsob odstraňovania odpadu. 
 Tuhý odpad sa skladuje na izbách v odpadových nádobách, ktoré sú vybavené sáčkom 
z mikroténu. Odpadové nádoby sa vyprázdňujú denne pri upratovaní izieb. Sáčok sa vymení 
za nový, starý aj s odpadom sa odkladá na určené miesto, ktoré je v kontajneroch za budovou. 
Plasty a sklo sa odkladajú do kontajnerov, ktoré sú určené, pre separovaný odpad. Odpadová 
nádoba na izbe sa dezinfikuje vždy pri výmene ubytovaných alebo 1 x za týždeň. 
 
 
 
Prevádzkový poriadok vypracoval :  Jaroslav Kudláček , vedúci UVZ STU Kočovce. 
 
 
 


