
UPRATANIE IZBY 
 

Pred zavolaním na tel. číslo pre kontrolu izby je potrebné izbu (v bunke aj balkón, chodbu 

a sociálne zariadenie) pripraviť nasledovne: 

 

Kuchynka MI a VB: 

 

1. vyprázdniť kuchynské skrinky (pri poslednom odubytovanom v skrinkách nesmie nič 

ostať), 

2. umyť všetky poličky, dvierka na skrinkách (z vonkajšej aj vnútornej strany), 

3. umyť varič a vypínače, 

4. umyť drez s drezovou batériou, odstrániť zvyšky jedla zo sitka na odpad, 

5. umyť digestor s vypínačmi na svetlo a ventilátor (najmä odstrániť od mastnoty), 

6. chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odmraziť, umyť, do sucha utrieť a následne 

ju nechať zapnutú, 

7. umyť vypínače svetiel, 

8. umyť pracovnú dosku, 

9. umyť kôš a vyniesť odpadky, 

10. umyť podlahu v kuchynke. 

 

Balkón MI a VB: 

 

1. odstrániť veci z balkóna, 

2. poumývať balkón (ak sa na balkóne nachádza vtáči trus, ten odstráni firma na to    

určená. Balkón ako taký, musí byť vyčistený). 

 

Sociálne zariadenia: 

 

1. umyť umývadlo, 

2. umyť zrkadlo, 

3. umyť poličku, 

4. umyť vaňu/sprchovací kút, 

5. umyť vodovodné batérie na umývadle ako aj vani/sprchovom kúte, odstrániť vodný 

kameň, 

6. umyť kachličky, odstrániť vodný kameň z kachličiek, 

7. umyť WC, 

8. umyť dvere, 

9. umyť podlahy vo WC a kúpeľni. 

 

Izba (všetky objekty): 

 

1. vyniesť smeti, umyť kôš, 

2. pozametať a umyť podlahu aj za posteľou a pod chladničkou, 

3. pozametať a umyť vstupnú chodu vrátane vešiakovej steny 

4. vyprázdniť skriňu, stôl, poličky a umyť ich (zvonku aj zvnútra) vrátane zásuviek, 

5. vyprázdniť perinák a umyť ho, 

6. utrieť radiátor, parapet pri oknách, 

7. umyť dvere (vchodové aj do izby), 

8. umyť vypínače od špiny,  



9. chladnička: šnúru vytiahnuť zo zásuvky, odmraziť mrazničku, umyť chladničku aj 

mrazničku, do sucha utrieť a následne ju nechať zapnutú, 

10. paplóny a vankúše musia byť na posteliach (na každej prázdnej posteli aj po 

predchádzajúcom/-cej spolubývajúcom/-cej) 

11. ak sú v inventárnom zozname záclony a závesy, musia byť zavesené alebo na 

viditeľnom mieste (napr. stole). 


