PREVÁDZKOVÝ
PORIADOK
UBYTOVACIEHO ZARIADENIA TRNAVSKEJ UNIVERZITY
V TRNAVE

ŠTUDENTSKÝ DOMOV
PETRA PÁZMAŇA
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Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, v súlade so zákonom
č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva SR 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
vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ubytovacieho zariadenia Trnavskej univerzity
v Trnave „ŠTUDENTSKÝ DOMOV PETRA PÁZMAŇA“.

Čl. 2
Identifikačné údaje ŠD PP
Názov zariadenia: Študentský domov Trnavskej univerzity v Trnave Petra Pázmaňa
Adresa:
Rybníková ul., 917 00 Trnava
Prevádzkovateľ: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Štatutárny orgán: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor univerzity
31825249
IČO:
Zodpovedná osoba: Ing. Juraj Marko, riaditeľ študentského domova
Tel.:
0905 343 072
juraj.marko@truni.sk
E-mail:

Čl. 3
Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
Študentský domov Petra Pázmaňa sa nachádza v samostatnej budove na Rybníkovej ulici č. ?
v Trnave. Budova pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je ubytovacia, má 7 nadzemných
podlaží, na ktorých je umiestnených 160 izieb s kapacitou 320 lôžok a 2 výťahy. Lôžka slúžia
k ubytovaniu študentov Trnavskej univerzity v Trnave počas akademického roka, hostí
univerzity a ostatných záujemcov počas letných prázdnin. Druhá časť budovy má
2 nadzemné podlažia, 1 podzemné podlažie a 1 výťah. Pozostáva z kancelárií zamestnancov,
spoločenských priestorov a technicko-hospodárskych priestorov. Pri budove študentského
domova (ďalej len ŠD) sa nachádza parkovisko pre študentov, zamestnancov a návštevníkov
ŠD .
Izby sú umiestnené v bunkách a sú dvojlôžkové. Pre každého ubytovaného študenta je
k dispozícii stále lôžko s úložným priestorom, poduška, paplón, posteľná bielizeň, stôl,
stolička, nástenná polica, stolová lampa, kôš na odpadky. Každá bunka má vlastné sociálne
zariadenie, pozostávajúce zo sprchy, umývadla , WC a zrkadla. Na chodbe bunky je
umiestnená zabudovaná šatníková skriňa. Pre ubytovaných hostí univerzity a ostatných
ubytovaných sú z dispozícii aj uterák a osuška.
Ubytovaným študentom je k dispozícii študovňa umiestnená na 1. poschodí ubytovacej časti,
spoločenská miestnosť umiestnená na 1. poschodí druhej časti budovy, miestnosť na športové
aktivity umiestnená v suteréne druhej budovy a kuchynky umiestnené na každom poschodí
ubytovacej časti.

2

Čl. 4
Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných
a zamestnancov ubytovacieho zariadenia
Ubytovacie zariadenie je napojené na prívod pitnej studenej vody a úžitkovej teplej vody.
Pitný režim zamestnancov upravuje vnútorný predpis. Osvetlenie vnútorných priestorov je
zabezpečené denným svetlom a umelým osvetlením. Zabránenie prenikania nežiaduceho
slnečného svetla je zabezpečené žalúziami a závesmi. Vykurovanie je centrálne, je napojené
na horúcovodný prívod z Trnavskej teplárenskej spoločnosti, a.s.. Na podzemnom podlaží
druhej časti budovy sa nachádza šatňa a sociálne zariadenie pre upratovačky (sprcha,
umývadlo, WC).
Pri nástupe na ubytovanie sú ubytovaní oboznámení s dodržiavaním ubytovacieho poriadku,
zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, opatreniami na ochranu pred požiarmi, o používaní
súkromných elektrospotrebičov a zákaze fajčenia. Podmienky oboznamovania upravuje
vnútorný predpis.
Zamestnanci študentského domova sú pravidelne oboznamovaní a informovaní
s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečnej
práce. Podmienky oboznamovania a informovania upravuje vnútorný predpis.
Prostriedky prvej pomoci – lekárničky sa pre potreby študentov a zamestnancov nachádzajú
na vrátnici a pre potreby zamestnancov v šatni upratovačiek a v miestnosti údržby.
Podmienky prevádzkovania lekárničiek upravuje vnútorný predpis.

Čl. 5
Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny
Ubytovacie zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, ktorá sa nachádza v suteréne druhej
časti budovy. Vybavenie práčovne pozostáva z dvoch veľkokapacitných práčok, sušičky
a zariadenia na žehlenie. Odvetranie je nútené.
Pri práčovni sa nachádzajú skladové miestnosti s policami osobitne pre čistú a špinavú
bielizeň.
Výmena špinavej posteľnej bielizne ubytovaných študentov sa vykonáva každých 14 dní,
výmena špinavej posteľnej bielizne, uterákov a osušiek hostí univerzity a ostatných
ubytovaných sa vykonáva po ukončení pobytu, najneskôr 1x za 7 dní.
Zodpovedná osoba za manipuláciu s čistou a špinavou bielizňou je pracovníčka skladu
a práčovne.

Čl. 6
Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho
zariadenia
Na vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia je denne (v prípade znečistenia aj
viackrát) vykonávaná základná sanitácia – umývanie podláh na spoločných chodbách,
upratovanie vstupných priestorov buniek, čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie
umývadiel, sedadiel toaliet, kľučiek, Pre mechanickú očistu je zabezpečený dostatok
pracovných a čistiacich prostriedkov, nečistoty sa odstraňujú umývaním a utieraním navlhko.
Koberce v kanceláriách sa čistia vysávaním 1x týždenne.
Hygienický režim:
umývanie okien - 1x ročne
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závesy - 1x ročne
svietidlá - 1x štvrťročne
výhrevné telesá - 1x mesačne
nábytok - 1x týždenne
podlahy, kľučky, dvere, sanitárne zariadenie – 1x denne umývanie a dezinfikovanie.
Spoločné priestory, schodiská, vstupné miestnosti buniek a priestory na krátkodobé
ubytovanie upratujú upratovačky. Priestory na osobnú hygienu sa denne umývajú a
dezinfikujú, pričom sa používajú štandardné čistiace a dezinfekčné prostriedky (Savo,
Krezosan, Jar, Fixinela, a pod.). Zamestnanci vykonávajúci sanitáciu používajú osobné
ochranné prostriedky. Podmienky poskytovania OOPP upravuje vnútorný predpis. Čistiace
a dezinfekčné prostriedky sú uložené v upratovacej komore, ktorá sa nachádza na každom
poschodí v ubytovacej časti a na prvom podlaží druhej časti budovy.

Čl. 7
Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
Veľký význam pri ničení škodlivého hmyzu majú preventívne opatrenia – dodržiavanie
čistoty, poriadku, včasný odvoz odpadkov.
V študentskom domove sa vykonáva deratizácia 2x ročne odborne spôsobilou osobou
dodávateľským spôsobom. Jej cieľom je zabránenie výskytu a rozšírenia hlodavcov v
priestoroch študentského domova.

Čl. 8
Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob,
ich čistenie a dezinfekcia
Tuhý odpad sa každodenne vynáša do odpadových nádob, ktorý v zmluvne dohodnutých
termínoch likviduje spoločnosť ASA, a.s.. Spoločnosť ASA, a.s. tiež zabezpečuje čistenie a
dezinfekciu odpadových nádob. Nádoby na tuhý odpad sú umiestnené v samostatnej
uzamykateľnej miestnosti.
V každej bunke, izbe a v spoločných priestoroch sú odpadkové koše, z ktorých je odpad
denne vynášaný do kontajnera. Koše sú opatrené hygienickým vreckom.
Ubytovacie zariadenie je napojené na verejné inžinierske siete – vodovod a kanalizáciu. Teplá
úžitková voda ako i vykurovanie je zabezpečené centrálne, prostredníctvom horúcovodného
prívodu z Trnavskej teplárenskej spoločnosti, a.s.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
Ubytovaní študenti a ostatní hostia sa riadia ubytovacím poriadkom, ktorý je vyvesený na
vrátnici a na každom podlaží ubytovacej časti a ktorý je zverejnený na webovom sídle
univerzity. Zároveň sa riadia pokynmi zamestnancov ŠD.
Na určených miestach je na viditeľných miestach umiestnené bezpečnostné a zdravotné
označenie, protipožiarne označenie, ako napr. smer úniku, únikový východ, požiarny
evakuačný plán, požiarne poplachové smernice, protipožiarna hliadka, ohasovňa požiarov,
kontakty na privolanie prvej pomoci, zložky integrovaného záchranného systému a pod.
Objekt je vybavený požiarnym zariadením (hasiace prístroje, elektrická požiarna signalizácia,
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atď.). Zistené závady a nedostatky v študentskom domove sa zaznamenávajú do knihy závad
umiestnenej na vrátnici a sú priebežne odstraňované podľa potreby. V študentskom domove
platí zákaz fajčenia v celom objekte a zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných
látok a psychotropných látok Podmienky obidvoch zákazov upravuje vnútorný predpis.
Kontroly bezpečnosti technických zariadení a požiarnych zariadení sa vykonávajú podľa
plánu kontrol v predpísaných lehotách. Cvičný požiarny poplach spojený s nácvikom
evakuácie sa vykoná 1 x za rok. V pracovnom čase plnia povinnosti na zabezpečenie
ochrany pred požiarmi všetci zamestnanci v rozsahu určenom vnútorným predpisom.
V mimopracovnom čase je na zabezpečenie ochrany pred požiarmi určený službukonajúci
zamestnanec strážnej služby. Podmienky upravuje vnútorný predpis.
Študentský domov je v nepretržitej prevádzke 24 hodín. Študenti sa na vrátnici preukazujú
ubytovacím preukazom, ktorý dostanú pri nástupe na ubytovanie.
Študentský domov sa otvára o 6:00 hod. a zatvára o 24:00 hod. Po tomto čase sa otvára
každú celú hodinu. Nočný pokoj je v čase 22:00 hod. do 6:00 hod. Návštevy na izbách sú
povolené od 08:00 hod. do 22:00 hod.. Evidencia návštev sa vykonáva na vrátnici zápisom do
knihy návštev po preukázaní sa osobným dokladom, potvrdzujúcim totožnosť návštevy. Pri
odchode z budovy je návšteva povinná odhlásiť sa na vrátnici.
Vedúci zamestnanci univerzity sú povinný bezodkladne oboznámiť týmto prevádzkovým
poriadkom svojich podriadených zamestnancov.
Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku môžu byť uskutočnené len vo
forme a v poradí očíslovaných písomných dodatkov. Všetky zmeny podliehajú schváleniu
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Tento prevádzkový poriadok upravuje činnosť Študentského domova Petra Pázmaňa,
nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom univerzity a účinnosť dňom jeho uverejnenia
na úradnej výveske univerzity po predchádzajúcom schválení Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Trnave.

Prevádzkový poriadok vypracoval: Ing. Juraj Marko, riaditeľ Študentského domova

Prevádzkový poriadok schválil: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor univerzity

V Trnave, dňa 26.11.2014
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