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Čl.I 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA 

 

Prevádzkovateľom Nocľahárne Myjava, na ul. Trokanovej č.236/4  (ďalej len „Nocľaháreň“) 
je: 
Názov:                                       Sociálne služby Myjava, n.o. 
Štatutárny zástupca:             Mgr. Jana Gáliková, riaditeľ 
Sídlo:                                         nám. M. R. Štefánika č.560/4, 907 01 Myjava 
Právna forma:                         nezisková organizácia 
IČO:                                           36119610 
Telefonický kontakt:             034 6907 119 
Email:                                        jana.galikova@myjava.sk 
 
   

Čl.II 
DRUH A SPOSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
1. Sociálne  služby sú poskytované v zmysle § 25 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov.   

2. Nocľaháreň je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje fyzickej osobe, 
ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie 
bývanie užívať, 
a) Poskytuje   

- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,   
- sociálne poradenstvo, 

b) utvárajú podmienky na: 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
- prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín. 

3. Nocľaháreň sa nachádza v suteréne mestskej ubytovne a tvoria ho: 
- miestnosť pre ženy /plošná  výmera 31,2  m2/. V tomto priestore je vyčlenená 

miestnosť  o plošnej výmere 4,8 m2 , kde sa nachádza WC, umývadlo a sprcha. 
Vybavenie miestnosti: 3dverová skriňa, 2 ks poschodová posteľ, 1 ks 
samostatne stojaca posteľ, nočný stolík. 

-  miestnosť  /plošná  výmera 31,2  m2/ . V tomto priestore je vyčlenená 
miestnosť o plošnej výmere 4,8 m2 , kde sa nachádza WC, umývadlo a sprcha. 
Vybavenie miestnosti: 3 dverová skriňa, 3 ks samostatne stojaca posteľ, 3 ks 
nočný stolík, 1 ks stôl, 3 ks stoličky 

- miestnosť  pre mužov  / plošná výmera 12,6 m2/. Vybavenie miestnosti: 
2dverová skriňa-2ks, 2 ks poschodová posteľ 

- miestnosť  pre mužov  / plošná výmera 15,3 m2/. Vybavenie miestnosti: 2 
dverová skriňa, 1 ks samostatne stojaca posteľ,  2ks poschodová posteľ, 2 ks 
nočné stolíky 

- sociálne zariadenie pre mužov /2xWC + sprchový kút + umývadlo/ - plošná 
výmera 13,3 m2. Vybavenie miestnosti: skriňa  
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- miestnosť pre prípravu stravy /plošná výmera 16,7 . m2/. Vybavenie 
miestnosti: kuchynská linka s dresom, stôl, 3 ks stoličky, 1 ks elektrický varič, 
3dverová skriňa 

4. Dispozičné usporiadanie Nocľahárne tvorí prílohu č.1 tohto prevádzkového poriadku. 
5. Celková kapacita zariadenia je 17  
6. Vykurovanie je zabezpečené z vlastného tepelného zdroja nachádzajúceho sa     vo 

vedľajšej budove. 
7. Dodávka teplej vody sa zabezpečuje z centrálneho rozvodu teplej vody. 
8. Objekt je zásobovaný vodou z verejného vodovodu. 
9. Objekt je odkanalizovaný a napojený na mestskú kanalizačnú sieť.  
8. Všetky miestnosti sú prirodzene osvetlené a priamo vetrateľné. 

 
 

Čl.III 
PODMIENKY PREVÁDZKY A ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

 
1. V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia. 
2. Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku.  
3. Prevádzková doba  je celoročná. 
4. Ubytovanie  v Nocľahárni   sa poskytuje denne v čase od 17.00 hod. do 9.00 hod. 

nasledujúceho dňa, počas sviatkov a nedieľ v čase od 09.00 hod. do 09.00 hod. 
nasledujúceho dňa. 

5. Zdržiavanie sa ubytovaných v Nocľahárni mimo  dobu, kedy majú zaplatenú úhradu 
za poskytovanú sociálnu službu  je prísne zakázané a kvalifikuje sa ako hrubé 
porušenie prevádzkového poriadku.  

6. Ubytovaný nesmie priviesť  so sebou do Nocľahárne cudziu osobu ani prijímať 
návštevy.  

7. Ubytovaný je povinný dostaviť sa do Nocľahárne  do 22.00 hod.  Po tomto čase 
nesmie službukonajúci zamestnanec prijať ubytovaného. Výnimka je povolená 
v prípade, ak by ubytovaný pracoval na poobedňajšej alebo nočnej zmene.  

8. Ubytovaná osoba pri príchode do Nocľahárne  predloží svoj občiansky preukaz alebo 
iný doklad, ktorý spoľahlivo dokazuje jeho totožnosť.  

9. Ubytovaný je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením Nocľahárne a zodpovedá za 
pridelenú posteľnú bielizeň, ktorú po ukončení ubytovania odovzdá 
službukonajúcemu.  

10. Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod. do 6.00 hod.    
11. V Nocľahárni nebude poskytnuté ubytovanie občanovi, ktorý javí známky 

nadmerného požitia alkoholu alebo inej omamnej látky. 
12. V ubytovacích priestoroch je zákaz fajčiť. Zákaz  fajčenia je označený na vstupných 

dverách. 
13. Nocľaháreň je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov, ktoré sú uložené v samostatne stojacej skrini vo WC-muži. 
14. Lekárnička prvej pomoci je umiestnená na vrátnici. Jej vybavenie sa priebežne 

dopĺňa. Použitie lekárničky je službukonajúci zamestnanec povinný zaznačiť do zošita, 
ktorý je prítomný pri lekárničke. 
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 Čl.IV 
SPOSOB SKLADOVANIA A MANIPULÁCIE S POSTEĽNOU BIELIZŇOU 

 
1. V Nocľahárni  je dostatočné množstvo čistej posteľnej bielizne. 
2. Pre každého klienta je použitá čistá posteľná bielizeň. 
3. Každý ubytovaný  dostane čisté posteľné prádlo za ktoré zodpovedá.  
4. Posteľné prádlo sa vymieňa raz  za 2 týždne, v prípade potreby ihneď po ukončení 

ubytovania klienta. 
5. Ubytovaný je povinný prevzatú posteľnú bielizeň si navliecť na paplón a podhlavník. 

Je zakázané používať paplón a podhlavník bez navlečenia. 
6. Čistá posteľná bielizeň  sa skladuje v uzamknutej skrini v priestoroch miestnosti na 

prípravu stravy.    
7. Poškodená a opotrebovaná bielizeň sa vyradí z používania. 
8. Použitá bielizeň sa skladuje v igelitovom vreci v uzamknutej skrini v priestoroch 

miestnosti WC muži v samostatne stojacej uzamknutej skrini. 
9. Pranie použitej bielizne  je zabezpečené v práčovni, ktorá sa nachádza na území 

mesta Myjava. 
 

    Čl.V 
SPOSOB  A FREKVENCIA UPRATOVANIA 

 
1. Ubytovacie a spoločné priestory v Nocľahárni sa denne upratujú. 
2. Zodpovedný zamestnanec je povinný v rámci bežného denného upratovania 

v Nocľahárni: 
a) umyť podlahy, rohožky, odpadkové koše,  obkladačky, kľučky dverí , drez na riad 

a vykonať ich dezinfekciu, 
b) vyniesť smeti do odpadových nádob, 
c) kompletne  umyť sociálne zariadenia /umývadlá, sprchové kúty, WC/ čistiacimi 

a dezinfekčnými prostriedkami, 
3. Zodpovedný zamestnanec  Nocľahárne je povinný v rámci celkového upratovania     

najmenej raz za štvrťrok vykonať upratovanie spojené s: 
a) umytím okien, sklenených výplní, dverí, 
b) umytím svietidiel, vykurovacích telies, 
c) vyprášením paplónov a podušiek. 

4. Prevádzkovateľ zabezpečí maľovanie všetkých umývateľných povrchov v Nocľahárni 
najmenej raz za dva roky. 

 

Čl.VI 
POSTUP PRI DEZINFEKCII A JEJ FREKVENCIA V ZARIADENIACH NA OSOBNÚ 

HYGIENU 
 

1. Dezinfekcia je zameraná na ničenie na ničenie choroboplodných zárodkov a je 
preventívnym opatrením na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. 

2. Pri práci s dezinfekčnými prostriedkami zamestnanci Nocľahárne  používajú ochranné 
pracovné pomôcky – gumené rukavice a vhodné pracovné pomôcky. 



5 
 

3. Dezinfekcia priestorov v Nocľahárni je  vykonávaná denne  a zahrňuje kompletné 
umytie: podláh, rohožiek, obkladačiek, kľučiek  dverí, košov na odpadky, umývadiel, 
toaliet,  sprchovacích kútov  roztokom saponátu s prídavkom dezinfekčného 
prostriedku na báze chlóru. 

4. Režim dezinfekcie so zoznamom dezinfekčných roztokov tvorí prílohu č. 2 tohto 
prevádzkového poriadku. 

 
 

Čl.VII 
POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ NIČENIA ŽIVOČÍSNYCH ŠKODCOV 

 
1. Dezinsekcia je súbor opatrení zameraných na ničenie epidemiologicky závažných 

alebo obťažujúcich článkonožcov (šváby, mravce, kliešte, komáre, ploštice, blchy,  
             vši). 

2. Dezinsekciu a deratizáciu celého objektu mestskej ubytovne vrátane Nocľahárne 
zabezpečuje Mesto Myjava ako vlastník budovy podľa potreby. 

 
 

Čl.VIII 
SPÔSOB ODSTRAŇOVANIA TUHÉHO ODPADU, FREKVENCIA 

VYPRÁZDŇOVANIA, ČISTENIA A DEZINFEKCIE ODPADOVÝCH NÁDOB 
 

1. Tuhý odpad sa ukladá do kontajnerov, ktorí je pravidelne 1-krát týždenne 
              vyprázdňovaný. 

2. Z miestností pre prijímateľov sociálnej služby je denne odstraňovaný tuhý odpad 
             vyprázdnením odpadových nádob zodpovedným zamestnancom, ktorý zároveň raz 
             za týždeň vykoná čistenie a dezinfekciu odpadových nádob. 

3. Odstraňovanie tekutého odpadu: zavedená verejná kanalizácia. 
 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento prevádzkový poriadok je vyvesený v Nocľahárni na viditeľnom mieste a je 

záväzný pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich pracovné úlohy v Nocľahárni. 
2. Prevádzkový poriadok Nocľahárne  Myjava na ul. Trokanovej č.236/4  nadobúda 

platnosť dňom 01.01.2014 a účinnosť schválením Prevádzkového poriadku 
Regionálnym  úradom verejného zdravotníctva Trenčín. 

 
V Myjave, dňa 12.06.2013 
 
                                                                                       Mgr. Jana Gáliková 
                                                                                              Riaditeľ 
 
 
prílohy: 1 – Dispozičné usporiadanie Nocľahárne 
               2- Režim dezinfekcie 
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Príloha č.2 

Režim dezinfekcie so zoznamom dezinfekčných roztokov 
 

Predmet Spôsob použitia 
dezinfekčných roztokov 

Interval 
dezinfekcie 

Druh dezinfekčných 
roztokov 

Podlahy 
 

Umývanie roztokom 
saponátu s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T 

Rohožky Pokryť handrou 
namočenou v roztoku 
saponátu s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T 

Obkladačky 
 

Umyť roztokom saponátu 
s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T 

Kľučky dverí 
 

Umyť  roztokom 
saponátu s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T 

Koše na odpadky 
 

Umyť roztokom saponátu 
s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T 

Nábytok 
 

Umyť  roztokom 
saponátu s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

vždy pri zmene klienta, 
inak 1 krát  za 14 dní  

Savo  

Umývadla 
 

Umyť roztokom saponátu 
s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T, 
Domestos 

Záchody Sedaciu časť umyť, do 
misy vliať roztok 
saponátu s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru a nechať pôsobiť 

denne Savo, chloramin T, 
Domestos 

Drez na riad 
 

Umyť roztokom saponátu 
s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

denne Savo, chloramin T 

Sprchové kúty Umyť roztokom saponátu 
s prídavkom 

Denne   Savo, chloramin T 
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dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

Rámy postelí Umyť roztokom saponátu 
s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

1krát za 14 dní a vždy pri 
zmene ubytovaného 

Savo, chloramin T 

Matrace 
 

Potrieť handrou 
namočenou v roztoku  
saponátu s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru 

1krát za 14 dní a vždy pri 
zmene ubytovaného 

Domestos 

Pracovné nástroje 
a pomôcky na 
upratovanie 

Vyprať alebo umyť  
roztokom saponátu 
s prídavkom 
dezinfekčného 
prostriedku na báze 
chlóru ť  

Vždy po použití Savo, chloramin T 

 
Poznámka: Doba expozície, koncentrácia a spôsob aplikácie podľa návodu príslušného 
dezinfekčného roztoku 


