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Prevádzkový poriadok Súkromného školského internátu  - turistická ubytovňa 

je vypracovaný v zmysle §15  vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a  
požiadavkách na  vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty 
nižšieho štandardu  a na ubytovacie zariadenia.  
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia 
 

Názov zariadenia Súkromný školský internát ako súčasť 
 
Súkromnej strednej odbornej školy DSA, 
Komenského 12, Trebišov 

Adresa školského 
internátu 

 
Komenského 12, 075 01 Trebišov 

Druh ubytovacieho 
zariadenia 

Ubytovacie zariadenie s časovo neobmedzeným 
ubytovaním s nižším štandardom  

Obchodný názov Súkromný školský internát – turistická ubytovňa 

IČO 000 162 663  

DIČ 2020506752 

Telefónne číslo: škola 056/ 668 13 10 

školský internát 056/ 672 35 36 

Faxové číslo 056/ 672 52 01 

Internetová adresa www.sostv.sk 

Elektronická pošta skola@sostv.sk 

Zriaďovateľ Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. 
Školská 136/5, 977 01 Brezno 

Právna forma Súkromná škola a právnická osoba podľa §18 
ods.2.písm.d) Občianskeho zákonníka nezriadená 
z účelom podnikania 

Štatutárny zástupca Mgr. Miroslav Tóth 
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2. Druh sa spôsob poskytovania ubytovacích služieb  
 

Súkromný školský internát – turistická ubytovňa (ďalej len ŠI - § 117 
Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.) je organizačnou zložkou  
Súkromnej  strednej odbornej školy DSA, Komenského 12, Trebišov, ktorá  
zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie 
a stravovanie pre vlastných žiakov pre žiakov ostatných stredných škôl na území 
mesta Trebišov. Svoju činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. tvz. 
“školský zákon“.  

ŠI tvorí samostatná budova prepojená so školou a školskou jedálňou 
s kuchyňou, s ktorou má  spoločný vchod. 

Pri vstupe, na prízemí internátu je vrátnica, ktorá je zriadená ako chránená 
dielňa  - pracovisko pre dve osoby so zdravotným postihnutím na pracovnej pozícii –
vrátnik školského internátu.  

Ubytovanie žiakov stredných škôl sa zabezpečuje na 5.poschodí  ŠI  len 
v dňoch školského vyučovania v deň pred jeho začiatkom v príslušnom týždni. 
Poskytnutie ubytovacích služieb a stravovania mimo vyučovania - počas víkendov 
alebo školských prázdnin je možné len výnimočne so súhlasom riaditeľa školy. 

Momentálne sa šieste a siedme poschodie z prevádzkových dôvodov 
nevyužíva.  

 
V ŠI sa voľné ubytovacie kapacity využívajú aj v rámci podnikateľskej 

činnosti, na základe živnostenského oprávnenia č.Žo-2003/35657/1/6LU 
a v súlade so zriaďovacou listinou účinnou od 1. septembra 2015. 
Podnikateľskou činnosťou v ŠI sa rozumie poskytovanie dočasného ubytovania pre 
tuzemské a zahraničné fyzické a právnické osoby na druhom, treťom a štvrtom 
poschodí školského internátu.  

 
Na každom poschodí ŠI je situovaných 8 buniek, dve jednoposteľové izby, 
kuchynka/sklad, sanitačná miestnosť pre upratovačky a spoločenská miestnosť, 
ktorej využite je na jednotlivých poschodiach rôzne.  
Na každom poschodí  sú spoločné štyri sprchy, samostatne oddelené. V každej 
sprche sú protišmykové rohože.    
Do bunky sa vchádza z centrálnej chodby. 
 
Ubytovacia bunka – má predsieň s rozlohou 3,1 m2, z ktorej je samostatný  vchod 
do WC 1,2 m2; samostatný vchod do umyvárne 1,2 m2; a do dvoch izieb – väčšia 
trojposteľová má rozlohu 22,25 m2 a menšia dvojposteľová 19,3 m2.  Izby 
orientované na školské ihrisko majú balkón s rozmerom 4,8 m2.  
 
Samostatné izby –majú rozlohu 12,10 alebo 12,55 m2; predsieň 3,67 m2 ; WC 1,42 
m2; umyváreň 2,04 m2 
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Celková ubytovacia kapacita v rámci podnikateľskej činnosti: 105 lôžok. 
 
Druhé poschodie – kapacita 22 postelí: 
V rámci PČ sa využívajú 4 bunky a izba:  
Bunka č. 204/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      204/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     206/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      206/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     207/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      207/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     209/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      209/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  
 
Izba:       210/2  dvojposteľová  6,05 m2  na ubytovaného 
 
Spoločné sprchy s rozlohou 16,7 m2 tvoria  4 polouzavreté kabínky , 

Kuchynka 12,32 m 2 s malým skladom 3,95 m2 a predsieňou 4,08 m2 
Sanitačná miestnosť s výlevkou na uskladnenie čistiacich potrieb – samostatne 
vetrateľná  - 2,62 m2 
 
Tretie poschodie – kapacita 41 postelí: 
V rámci PČ sa využíva 8 buniek a izba:  
Bunka č. 302/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      302/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     303/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      303/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     304/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      304/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     305/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      305/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     306/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      306/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     307/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      307/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     308/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      308/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     309/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      309/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  
 
Izba:       310/1  jednoposteľová  12,10 m2  na ubytovaného 
 
Spoločné sprchy s rozlohou 16,7 m2 tvoria  4 polouzavreté kabínky , 

Kuchynka 12,32 m 2 s malým skladom 3,95 m2 a predsieňou 4,08 m2 
Sanitačná miestnosť s výlevkou na uskladnenie čistiacich potrieb – samostatne 
vetrateľná  - 2,62 m2 

Spoločenská miestnosť č. 312 s rozlohou 35,20 m2 

Priestory na vypranie osobnej bielizne a sušiareň 
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Štvrté poschodie – kapacita 42 postelí: 
V rámci PČ sa využíva 8 buniek a izba:  
Bunka č. 402/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      402/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     403/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      403/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     404/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      404/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     405/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      405/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     406/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      406/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     407/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      407/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     408/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      408/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  

     409/3   trojposteľová   7,40 m2  na ubytovaného 
      409/2  dvojposteľová  9,65 m2  na ubytovaného  
Izba:       410/1  jednoposteľová  12,10 m2  na ubytovaného 
          414/1  jednoposteľová  12,55  m2  na ubytovaného 
 
Spoločné sprchy – 4 polouzavreté kabínky 16,7 m2 

Kuchynka 12,32 m 2 s malým skladom 3,95 m2 a predsieňou 4,08 m2 
Sanitačná miestnosť s výlevkou na uskladnenie čistiacich potrieb – samostatne 
vetrateľná  - 2,62 m2 
 
 
Základné vybavenie izieb: 

 stále lôžko pre každého ubytovaného 

 spoločný stôl v každej izbe 

 stolička pre každého ubytovaného 

 polička 

 jednodielna skriňa pre každého ubytovaného 

 nástenný vešiak v predsieni 

 nádoba na odpadky 
 
Každé lôžko má:  

 matrac 

 plachtu 

 vankúš a obliečku 

 prikrývka a obliečku 

 deku 
 
Základné vybavenie buniek: 

 samostatné WC – jedna záchodová misa 

 umyváreň – jedno umývadlo s tečúcou studenou a teplou vodou, zrkadlo 

 nádoba na odpadky 

 metlička a zmeták 
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Základné vybavenie kuchyniek: 

 kuchynská linka s umývacím drezom 

 plynový  sporák na Propán-butánovú bombu/dvojplatnička 

 mikrovlná rúra 

 chladnička 

 stôl, stoličky 
 
Ďalšie vybavenie ŠI- prízemie: 

 vrátnica s 24 hodinovou službou -  7,96 m2 

 sklad čistého posteľného prádla – 19,68 m2, samostatne vetrateľný 

 sklad špinavej bielizne – 10,80 m2, samostatne vetrateľný 
 

Osvetlenie izieb je zabezpečené žiarovkovými stropnými osvetľovacími telesami. 
V študovniach je žiarivkové osvetlenie. 
 

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

 
1. Prevádzka školského  internátu je zabezpečená  24 hodín denne –stálou službou 

na vrátnici internátu štyrmi vrátnikmi. 
2. Záujemca o ubytovanie sa prihlási na vrátnici internátu osobne alebo dohodne 

príchod telefonicky na sekretariáte školy. 

3. Vrátnik po zaevidovaní do knihy ubytovaných  vydá hosťovi kľúče od izby. 

4. Hosť platí za ubytovanie v hotovosti po príchode priamo na vrátnici, alebo mu je 

na základe objednávky vystavená faktúra. 

5. Ubytovaní hosť môže využívať izbu iba počas doby, ktorú dohodol s prevádzkovo 

administratívnou pracovníčkou školy resp. vrátnikom. Je povinný dodržiavať 

poriadok, čistotu a základné hygienické normy. 

6. V izbách je zakázané používať vlastné elektrické zariadenia (varič, žehlička, 

rýchlovarná kanvica, mikrovlna, chladnička, televízor a pod. ) okrem sušiča na 

vlasy a holiaceho strojčeka. 

7. Návštevy je možné prijímať len v spoločenskej miestnosti. Hostia majú zakázané 

prijímať návštevy na izbách. 

8. ŠI sa po 22,00 hod. uzamyká až do 6.00 hod. rána. 

9. Do priestorov ŠI je zakázané vodiť psov a iné zvieratá. 

10. V čase od 22, 00 hod do 6,00 je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. 

11. Vo všetkých priestoroch ŠI je prísne zakázané fajčiť! 

12. Každý ubytovaný hosť má po príchode poskytovanú čistú posteľnú bielizeň 

a toaletný papier. 

13. V prípade, že je hosť ubytovaný na dlhšie obdobie, posteľnú bielizeň vymenia 

upratovačky každých 14 dní resp. podľa potreby. 
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14. Na každom poschodí sú sprchy so 4 polouzavretými kabínkami s ručnými 

sprchami. V sprchách sú vešiaky na uteráky a poličky na mydlá. V každej sprche 

sú plastové rohože. 

15. Na prípravu a ohrev pokrmov môžu ubytovaní hostia využívať na každom 

poschodí kuchynku.  

16. Zamestnanci sa pri práci riadia pracovným poriadkom a ďalšími internými 

smernicami. 

17. Plnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zabezpečuje 

prostredníctvom   smerníc BOZP a PO. Škola má zmluvu o Pracovnej zdravotnej 

službe uzatvorenú s Máriou Naďovou 

18. Lekárnička prvej pomoci je na vrátnici internátu. 

    

4. Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou  
a frekvencia výmeny 

 
1. Čistá bielizeň (plachty, obliečky na vankúše a prikrývky, deky ) sa skladuje 

v regáloch v samostatnom sklade čistej bielizne, na prízemí ŠI č. d. 03 
s možnosťou samostatného vetrania oknami.  

2. Špinavá bielizeň sa uskladňuje osobitne v sklade č. 04. 
3. Pranie posteľnej bielizne je zabezpečované dodávateľským spôsobom na 

základe zmluvy. Dodávateľ, ktorý zabezpečuje aj prepravu bielizne  je vyberaný 
na základe prieskumu trhu v rámci verejného obstarávania.  

4. Čistá bielizeň sa poskytuje ubytovanému hosťovi uložením na lôžko v deň 
nástupu na ubytovanie alebo vydaním priamo pri nástupe vrátnikom.  

5. Posteľná bielizeň na ŠI sa vymieňa raz za 14 dní. V prípade potreby aj častejšie 
a vždy pri zmene ubytovaného.  

6. Upratovačky perú v práčovni uteráky pre zamestnancov 1x za týždeň a záclony 
podľa potreby min.2 x ročne. 

7. Za manipuláciu s posteľnou bielizňou a skladové priestory zodpovedá 
prevádzkovo-administratívny zamestnanec.   

 
 

5. Spôsob a frekvencia bežného a celkového upratovania  
a dezinfekcie 

 
Bežné upratovanie priestorov ŠI zabezpečujú 2 upratovačky. Čiastočne sa na 
sanitácii podieľajú aj 4 vrátnici, ktorí upratujú vestibul ŠI a WC a podľa potreby aj 
upratovačky školy. 
Spôsob a frekvencia upratovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 



 
Interná smernica 

Prevádzkový poriadok Súkromný 
školský internát –turistická ubytovňa 

Označenie 
smernice 

IS DSA 32 2015 

Strana 9 z 12 

 
 

Predmet Spôsob čistenia Denne Týždenne 
 
Ročne 
 

Podlahy -
umývateľné  

Bežnými saponátmi, vlhké utieranie, 
počas chrípkového obdobia 
dezinfekčnými prostriedkami /SAVO 
a pod.. 

x   

Koberce Vysávanie 

Tepovanie, čistenie mokrou cestou 

x   

2 x 

Pracovné plochy – 
stoly, stoličky, 
kuchynská linka,  

Vlhké utieranie  

x 

  

Kľučky  na dverách Umývanie s prísadou dezinf. prostr. x   

Záchody, umývadlá Umývanie s prísadou dezinf. prostr. x   

Umyvárne, sprchy Umývanie s prísadou dezinf. prostr. x   

Rohože v sprchách Umývanie s prísadou dezinf. prostr.  x  

Odpadkové koše Vyprázdnenie 

Umývanie s prísadou dezinf. prostr. 

x  

x 

 

Dvere  Umývanie s prísadou dezinf. prostr.   4x 

Keramické obklady Umývanie s prísadou dezinf. prostr.  x  

Ošetrovanie kvetov Sprchovanie, utieranie, zalievanie  x  

Vykurovacie telesá Vlhké utieranie  x  

Kryty osvetľ. telies Suché utieranie prachu 

Umývanie vodou 

  12x 

4x 

Okná Umývanie vodou   4x 

Žalúzie Umývanie vodou   4x 

Nábytok Leštenie   2x 

Matrace Vyprášenie    2x 

Stropy , steny Obnova náteru, maľovanie   1x za  

2 roky 

Celá prevádzka Generálne upratovanie   2x 

P o m ô c k y    n a   u p r a t o v a n i e 

Handry Vyvariť  x  

Metly, zmeták, kefy Očistiť, opláchnuť pod tečúcou vodou Vždy po použití  

Vedrá Očistiť, opláchnuť pod tečúcou vodou Vždy po použití  

Kefy Ponoriť do dezinf. roztoku a opláchnuť 
vodou 

 x  
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Upratovačky ŠI používajú tieto dezinfekčné prostriedky: Chloramín 

B1,Kresosan,Fixinela, Savo , Blesk 
Na umývanie podláh sa používa 10 litrov vody + 2 % dezinfekčný roztok. Na 
umývanie WC sa používa 5 % dezinfekčný roztok. 
Pomôcky na upratovanie a čistiace prostriedky sú uložené  v nato určenej osobitnej 
miestnosti, ktorá je na každom poschodí. 

 
Deratizácia areálu školy a ŠI sa zabezpečuje 1 x ročne, v prípade potreby aj 

častejšie. Vykonávanie DDD zabezpečuje dodávateľská organizácia, ktorá má na 
vykonávanie týchto činností oprávnenie podnikať. Deratizácia sa zabezpečuje na 
základe objednávky. O vykonanej deratizácii je vedená dokumentácia. 

 

6. Spôsob odstraňovania tuhého odpadu 
Tuhý komunálny odpad sa zbiera do uzatvárateľných a umývateľných  odpadových 
košov, v ktorých je nepriepustné PVC vrece. Upratovačka denne koše  vyprázdňuje  
a raz týždenne  čistí a dezinfikuje.  
Upratovačky odpadové koše vyprázdňujú do PVC vriec, ktoré následne vysýpajú do  
1100 litrových kontajnerov.   Odvoz a likvidácia je zabezpečená pravidelne  dvakrát 
týždenne (utorok, štvrtok) Technickými službami mesta Trebišov. 
 
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené verejným vodovodom. Odkanalizovane je 
zabezpečené do verejnej kanalizácie. 
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Rozdeľovník 

 

Por. č. 
výtlačku 

Držiteľ Funkcia Podpis o prevzatí 

1.  Riaditeľ školy  

2. Ing. Slávka Hazalová ZRŠ TEC  

3. Anna Magnesová 
Prevádzkovo-
administratívny 
zamestnanec 

 

4. Vrátnica školského internátu   

 

Rozsah platnosti 
 
Platí v Súkromnom školskom internáte – turistická uabytovňa,  Komenského 12, 
Trebišov 
 

Poznámky 
 

Nadobúda platnosť po schválení  RÚVZ so sídlom v Trebišove. 

 

Prílohy 
1. Ubytovací poriadok pre ubytovaných hostí  
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Príloha č. 1 

Ubytovací poriadok ŠI pre hostí 
 
Prevádzkovateľ: Súkromná stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov   
 

1.Platnosť ubytovacieho poriadku 

1. Ubytovací poriadok  je platný dňom vydania 

2. Účinnosť ubytovacieho  poriadku pre ubytovaných hostí vzniká okamihom 

zápisu do knihy ubytovaných a končí odchodom z ubytovacieho zariadenia.  

 

2.Práva a povinnosti ubytovaných hostí 

1. Za ubytovaného hosťa sa považuje osoba, ktorá sa prihlási na vrátnici a 

preukáže platnou identifikačnou kartou (občiansky preukaz, cestovný pas) a je 

zaevidovaná  do knihy ubytovaných. 

2. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku, 

v opačnom prípade má riaditeľ školy právo zmluvu o ubytovaní s ním zrušiť 

ešte pred uplynutím dohodnutej doby.  

3. Vrátnik po zaevidovaní do knihy ubytovaných  vydá hosťovi kľúče od izby. 

4. Hosť platí v hotovosti po príchode priamo na vrátnici, alebo mu je na základe 

objednávky vystavená faktúra. 

5. V izbách alebo spoločenskej miestnosti nesmie hosť vykonávať zmeny, 

sťahovať nábytok, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej 

inštalácie. 

6. Hosť môže využívať izbu iba počas doby, ktorú dohodol s hospodárkou ŠI 

resp. vrátnikom. Je povinný dodržiavať poriadok, čistotu a základné 

hygienické normy. 

7. Ubytovaný je povinný nahlásiť zistené a vzniknuté závady bez zbytočného 

odkladu na vrátnici internátu. 

8. V izbách je zakázané používať vlastné elektrické zariadenia (varič, 

žehlička, rýchlovarná kanvica, mikrovlna, chladnička, televízor a pod. ) okrem 

sušiča na vlasy a holiaceho strojčeka. 

9. Návštevy je možné prijímať len v spoločenskej miestnosti. Hostia majú 

zakázané prijímať návštevy na izbách. 

10. Hosťom je zakázané navštevovať žiacke poschodia. 

11. Pri odchode zo ŠI je hosť povinný uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť prúd, 

uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na vrátnici ŠI.     

12. Hosť zodpovedá za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia, 

vzniknuté závady je povinný nahlásiť na vrátnici bez zbytočného odkladu . 

13. Do priestorov ŠI je zakázané vodiť psov a iné zvieratá. 

14. V čase od 22, 00 hod do 6,00 je hosť povinný dodržiavať nočný kľud. 

15. Vo všetkých priestoroch ŠI je prísne zakázané fajčiť! 

 

 


