
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Úkon/priestor Definícia činnosti Predpokladaná frekvencia
kancelárie vysávanie denne

utretie prachu a ošetrenie ochranným prípravkom raz za týždeň

umytie parapetov raz za týždeň

očistenie príslušenstva raz za mesiac

umytie radiátorov v miesach voľného prístupu raz za mesiac

umytie svietidiel raz za rok

tepovanie a čistenie  kobercov raz za rok

čistnie čalúneného nábytku raz za rok

pozametanie a umytie (vrátane soklu) denne - podľa potreby 2x denne *

čistenie záchytných rohoží denne

umytie a utretie turniketov (celý povrch vrátane rotačnej časti) denne

vyprázdnenie košov (vrátane študovní nachádzajúcich sa na podlaží) denne

pozametanie a umytie  - dezinfekcia (vrátane soklu) raz za týždeň

zametanie hlavného schodišťa pred vstupom do bloku raz za týždeň

očistenie zábradlia (madlo ako aj celá konštrukcia) raz za týždeň

poliate kvetov raz za týždeň

odstránenie pavučín raz za týždeň

umytie radiátorov (rebrové) raz za mesiac

odstránenie prachu z kvetov raz za mesiac

očistenie príslušenstva - umytie a utretie, event. utretie vlhkou a následne suchou handrou raz za mesiac

umytie, utretie a preleštenie dverí raz za mesiac

umytie okien raz za rok

umytie okien vo výškach - z plošiny alebo iného zariadenia raz za rok

čistenie exteriérových žalúzií vo výškach raz za rok

umytie svietidiel raz za rok

hĺbkové chemické strojové čistenie raz za rok

pozametanie a umytie (vrátane soklu) denne

umytie - steny kabíny, príslušentsva - madlá, zrkadlá, svietidlá, ovládací panel vrátane číselnika a dvere z vonkajšej 

aj vnútornej strany raz za týždeň

umytie priestoru, v ktorom sa nachádza kabína - sklenenné "bariéry" - objekt MI E-H raz za rok

umytie vnútorných plôch toaletných mís a pisoárov (vrátane plochy pod vodou) -  s použitím čistiaceho a 

dezinfekčného prostriedku, umytie a vyleštenie záchodovej dosky a splacovadla (aj pri pisoároch) tak, aby bol ich 

povrch zbavený i prilepených nečistôt a vírových či bakteriálnych zárodkov, očistenie/umytie WC misy z vonkajšej 

strany, obkladu okolo WC vrátane držiakov na papier a WC kefu. Príslušentsvom sa v tomto prípade má na mysli: 

svietidlá, zrkadlá, vešiaky, prívodné potrubia, vypínače, splachovač .

denne - podľa potreby 2x denne *

umytie vnútorných plôch sprchovej vaničky, vnútorného obkladu sprchového kúta, dvier sprchového kúta (z 

vonkajšej aj vnútornej strany) s použitím čistiaceho prostriedku, vyčistenie sifónov, očistenie a vyleštenie batérie, 

držiaka na mydlo a sprchovej hlavice. Súčasťou je aj odstránenie stôp vodného kameňa alebo plesní pomocou 

vhodných chemických prípravkov. Vrátane príslušentsva (svietidlá, zrkadlá, vešiaky, zásuvky, tyč na sprchový 

záves, vypínače)

denne - podľa potreby 2x denne * 

umytie vnútorných plôch umývadiel s použitím čistiaceho a dezinfekčného prostriedku, vyčistenie sifónov, 

očistenie a vyleštenie batérií, očistenie/umytie obkladu okolo umývadla vrátane držiakov na mydlo a na utierky. 

Súčasťou je aj odstránenie stôp vodného kameňa alebo plesní pomocou vhodných chemických prípravkov.

denne - podľa potreby 2x denne *

pozametanie a umytie (vrátane soklu) denne - podľa potreby 2x denne *

vyprázdnenie košov a výmena smetného vrecka denne

odstránenie pavučín raz za týždeň

umytie svietidiel raz za týždeň

umytie utretie a preleštenie dverí raz za týždeň

hĺbkové chemické strojové čistenie raz za rok

umytie pracovnej dosky a ostatné odkladacie, resp. pracovné plochy

umytie varičov, sporákov – povrch aj gombíky

umytie rúry  - dvierka z vnútornej strany vrátane stien a roštu

umytie umývadla (viď položka "umytie umývadiel"),

umytie batérie vrátane všetkých znakov vodného kameňa

umytie obkladov/olejového náteru za celou dĺžkou pracovnej dosky, varičov/sporákov, umývadla, resp. celého 

pracovného priestoru, vysýpanie odpadkov, resp. výmena smetného vreca

pozametanie a umytie podlahy, vrátane odstránenia žuvačiek a odpadkov

denne

umytie , utretie a preleštenie skriniek z vonkajšej  a vnútornej strany  (vrátane úchytiek a poličiek) raz za týždeň

umytie príslušenstva. Príslušentsvom sa v tomto prípade má na mysli: svietidlá, zrkadlá, vešiaky, prívodné potrubia, 

vypínače raz za týždeň

odstránenie pavučín raz za týždeň

umytie parapetov raz za týždeň

umytie radiátorov raz za mesiac

umytie, utretie a preleštenie okien raz za rok

pozametanie a umytie denne

utretie prachu z nábytku, v prípade potreby utretie vlhkou a následne suchou handrou denne

vysypanie a výmena smetného vrecka/sáčka denne

pozametanie a umytie denne

vysypanie a výmena smetného vrecka denne

očistenie príslušenstva raz za rok

umytie, utretie a preleštenie dverí raz za rok

umytie svietidiel raz za rok

umytie radiátorov v miesach voľného prístupu raz za rok

odstránenie pavučín raz za rok

utretie prachu a ošetrenie ochranným prípravkom raz za rok

posilňovňa pozametanie a umytie dva krát týždenne

pivničné priestory pozametanie a umytie raz za mesiac

knižnica, archív, posluchárne pozametanie a umytie raz za mesiac

utretie prachu a ošetrenie ochranným prípravkom raz za mesiac
očistenie príslušenstva raz za mesiac

PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE

telocvične, šatne

pracovne, seminárne miestnosti, 

dielne

schodisko, chodby, vestibul

výťahy

sociálne zariadenie

kuchynky

študovne , šatne 


