






Opis predmetu zákazky: 
„Upratovanie športovísk“ 

 

 
 
Podrobný opis predmetu zákazky:   
- zabezpečenie upratovania a čistenia priestorov (vnútorných aj vonkajších) v jasne vymedzených 
termínoch pred, počas a po podujatí EYOF Banská Bystrica 2022 v zreteľne  špecifikovanej lokalite 
nasledovne: 
1. Zimný štadión, Hronské predmestie, Banská Bystrica 
Počet objektov: 3 
a) Hlavná hala (hala A) 
Interiér:  
- 2x denne umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy popoludní /večer po ukončení 
súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, vo vstupných a verejných 
priestoroch, na sociálnych zariadeniach (toalety, sprchy), vo vytypovaných EYOF kanceláriách,  
podľa potreby aj na tribúne (na mokro/na sucho), a špeciálne upratovanie súťažného  ihrisko 
(ak je nevyhnutné, použiť aj špeciálne čistiace prostriedky) 
 - Priebežná (t.j. v priebehu dňa) kontrola poriadku (čistota podlahy) a vynášanie odpadu z 
farebne odlišných a vhodne situovaných zberných nádob (žltá, modrá, čierna) ako aj ostatných 
odpadových košov z hore uvedených priestorov podľa potreby počas podujatia a to v zmysle 
nastaveného systému triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri 
v exteriéri) 
- po skončení súťaži vysávanie kobercov (1700 m2) a vysávanie a umytie žineniek (do 100 
m2) 
-  dokladanie hygienického materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia a pod.) podľa 
potreby resp. nedostatok obratom nahlásiť kompetentnému nadriadenému 
- priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch, t.j. v bezprostrednom 
okolí športoviska (najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlišných zberných 
nádob podľa potreby v priebehu dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému 
triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- zabezpečenie dezinfekcie na objekt 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 

P. 
č. Názov položky/ tovaru Počet 

pracovníkov 
Predpokladaný počet 
odpracovaných hodín 

1. Zimný štadión, Banská Bystrica 6 516 
2. Atletický štadión SNP,  Banská Bystrica 8 672 
3. Športová hala Dukla,  Banská Bystrica 5 435 
4. VŠC centrála (Medical Center)  1 72 
5. EYOF park – vonkajšia plocha 2 184 
6. Plaváreň Štiavničky,  Banská Bystrica 5 360 
7. Námestie SNP, Banská Bystrica 2 56 
8. Športová hala Detva 2 236 
 SPOLU 31 2531 

9. Doupratovanie športovísk (od 1.8. do 
5.8.2022) 

6 240 

SPOLU 6 240 



 
b) Tréningová hala (hala B) 
- 1x denne umyť a dezinfikovať podlahu na chodbách pri šatniach, vo vstupných a verejných 
priestoroch, na sociálnych zariadeniach (toalety, sprchy), vo vytypovaných EYOF kanceláriách,  
podľa potreby aj na tribúne (na mokro/na sucho), a špeciálne upratovanie súťažného  ihrisko 
(ak je nevyhnutné, použiť aj špeciálne čistiace prostriedky) 
 - Priebežná (t.j. v priebehu dňa) kontrola poriadku (čistota podlahy) a vynášanie odpadu z 
farebne odlišných a vhodne situovaných zberných nádob (žltá, modrá, čierna) ako aj ostatných 
odpadových košov z hore uvedených priestorov podľa potreby počas podujatia a to v zmysle 
nastaveného systému triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri 
v exteriéri) 
- po skončení súťaži vysávanie kobercov (cca 1100 m2) a vysávanie a umytie žineniek (do 140 
m2) 
-  dokladanie hygienického materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia a pod.) podľa 
potreby resp. nedostatok obratom nahlásiť kompetentnému nadriadenému 
- priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch, t.j. v bezprostrednom 
okolí športoviska (najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlišných zberných 
nádob podľa potreby v priebehu dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému 
triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
 
Počet pracovníkov: 6 
1. Hlavná hala - 4 
2. Tréningová hala - 2 
 
 
Časový harmonogram: 

Objekt  
Hlavná hala 

 
Poznámky Tréningová 

hala Poznámky 
Dátum 

23.07.2022 09:00 – 13:00 Príprava športoviska 9:00 – 13:00 Príprava športoviska 

24.07.2022 8:00 – 22:00 
Súťaže do 19:00, po 
19:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

25.07.2022 8:00 – 22:00  
Súťaže do 19:00, po 
19:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

26.07.2022 8:00 – 22:00 
Súťaže do 19:00, po 
19:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

27.07.2022 8:00 – 19:00 Súťaže do 19:00 8:00 – 18:00 Tréningy do 16:00, po 16:00 
upratovanie športoviska 

28.07.2022 10:00 – 17:00 Upratovanie od 10:00 
a súťaže začínajú 14:00 8:00 – 21:00 8:00 do 14:00 tréningy, po 

14:00 upratovanie 

29.07.2022 10:00 – 16:00 Upratovanie od 10:00 
a súťaže začínajú 14:00 8:00 – 16:00 8:00 do 14:00 tréningy, po 

14:00 upratovanie 



30.07.2022 10:00 – 16:00 

Upratovanie od 10:00 
a súťaže začínajú 14:00 

do 16:00, potom sa 
vyupratuje celé náradie 

8:00 – 21:00 
Tréningy od 8:00 do 14:00, 

po 14:00 vyupratuje sa 
náradie 

1.8.2022 – 
5.8.2022 Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie 

po deinštalačných 
prácach (exteriérové 

stany, prídavné tribúny, 
športové vybavenie a 

iné) 

Podľa 
potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie po 

deinštalačných prácach 
(exteriérové stany, prídavné 
tribúny, športové vybavenie 

a iné) 

 
Čistiace prostriedky/náradie:  
- Upratovacia spoločnosť zabezpečí také čistiace prostriedky, ktoré budú označené ako zdravotne 
a environmentálne bezpečné produkty a to príslušnou normou, ktorá potvrdí, že daný prostriedok 
nie je z pohľadu spotrebiteľa a životného prostredia rizikový a nebezpečný. 
- potrebné vysávače na koberce 
 
2. Atletický štadión SNP,  Banská Bystrica 
Počet objektov: 2 
a) Hlavný štadión + Velín 
- 2x denne umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy popoludní /večer po ukončení 
súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, vo vstupných a verejných 
priestoroch, na sociálnych zariadeniach (toalety, sprchy), vo vytypovaných EYOF kanceláriách,  
podľa potreby aj na tribúne (na mokro/na sucho), a špeciálne upratovanie súťažného  ihrisko 
(ak je nevyhnutné, použiť aj špeciálne čistiace prostriedky) 
 - Priebežná (t.j. v priebehu dňa) kontrola poriadku (čistota podlahy) a vynášanie odpadu z 
farebne odlišných a vhodne situovaných zberných nádob (žltá, modrá, čierna) ako aj ostatných 
odpadových košov z hore uvedených priestorov podľa potreby počas podujatia a to v zmysle 
nastaveného systému triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri 
v exteriéri) 
-  dokladanie hygienického materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia a pod.) podľa 
potreby resp. nedostatok obratom nahlásiť kompetentnému nadriadenému 
- priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch, t.j. v bezprostrednom 
okolí športoviska (najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlišných zberných 
nádob podľa potreby v priebehu dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému 
triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- zabezpečenie dezinfekcie na objekt 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
b) tréningový štadión 
- Priebežná (t.j. v priebehu dňa) kontrola poriadku a vynášanie odpadu z farebne odlišných a 
vhodne situovaných zberných nádob (žltá, modrá, čierna) ako aj ostatných odpadových košov 
z hore uvedených priestorov podľa potreby počas podujatia a to v zmysle nastaveného 
systému triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 
- priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch, t.j. v bezprostrednom 
okolí športoviska (najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlišných zberných 



nádob podľa potreby v priebehu dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému 
triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- zabezpečenie dezinfekcie na objekt 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
Časový harmonogram: 

Objekt 
 

Atletický 
štadión 

 

Poznámky Tréningový 
štadión Poznámky 

Dátum 

24.07.2022 10:00 – 15:00 Príprava športoviska 10:00 – 17:00 Tréningy do 15:00, po 15:00 
upratovanie športoviska 

25.07.2022 8:00 – 22:00  
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

26.07.2022 8:00 – 22:00 
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

27.07.2022 8:00 – 22:00 
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

28.07.2022 8:00 – 22:00 
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

29.07.2022 8:00 – 22:00 
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 23:00 Tréningy do 21:00, po 21:00 

upratovanie športoviska 

30.07.2022 8:00 – 15:00 

Upratovanie od 10:00 
a súťaže začínajú 14:00 

do 16:00, potom sa 
vyupratuje celé náradie 

8:00 – 15:00 Tréningy do 13:00, po 13:00 
upratovanie športoviska 

1.8.2022 – 
5.8.2022 Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie 

po deinštalačných 
prácach (exteriérové 

stany, prídavné tribúny, 
športové vybavenie a 

iné) 

Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie po 

deinštalačných prácach 
(exteriérové stany, prídavné 
tribúny, športové vybavenie 

a iné) 

 
 
3. Športová hala Dukla,  Cesta na štadión, Banská Bystrica 
- 2x denne umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy popoludní /večer po ukončení 
súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, vo vstupných a verejných 
priestoroch, na sociálnych zariadeniach (toalety, sprchy), vo vytypovaných EYOF kanceláriách,  
podľa potreby aj na tribúne (na mokro/na sucho), a špeciálne upratovanie súťažného  ihrisko 
(ak je nevyhnutné, použiť aj špeciálne čistiace prostriedky) 
 - Priebežná (t.j. v priebehu dňa) kontrola poriadku (čistota podlahy) a vynášanie odpadu z 
farebne odlišných a vhodne situovaných zberných nádob (žltá, modrá, čierna) ako aj ostatných 



odpadových košov z hore uvedených priestorov podľa potreby počas podujatia a to v zmysle 
nastaveného systému triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri 
v exteriéri) 
-  dokladanie hygienického materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia a pod.) podľa 
potreby resp. nedostatok obratom nahlásiť kompetentnému nadriadenému 
- priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch, t.j. v bezprostrednom 
okolí športoviska (najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlišných zberných 
nádob podľa potreby v priebehu dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému 
triedenia odpadu a na miesta na to určené (veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
Časový harmonogram: 

Objekt 
 

Atletický 
štadión 

 

Poznámky Tréningový 
štadión Poznámky 

Dátum 

23.07.2022 - - 10:00 – 14:00 Príprava športoviska 

24.07.2022 10:00 – 13:00 
Príprava športoviska 

8:00 – 20:00 
Tréningy do 18:00, po 18:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

25.07.2022 9:00 – 20:00  
Súťaže do 18:00, po 
18:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00 

Tréningy do 20:00, po 20:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

26.07.2022 9:00 – 20:00  
Súťaže do 18:00, po 
18:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00 

Tréningy do 20:00, po 20:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

27.07.2022 9:00 – 20:00  
Súťaže do 18:00, po 
18:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00 

Tréningy do 20:00, po 20:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

28.07.2022 9:00 – 20:00  
Súťaže do 18:00, po 
18:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00 

Tréningy do 20:00, po 20:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

29.07.2022 9:00 – 20:00  
Súťaže do 18:00, po 
18:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00 

Tréningy do 20:00, po 20:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

30.07.2022 9:00 – 20:00  
Súťaže do 18:00, po 
18:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00 

Tréningy do 20:00, po 20:00 
upratovanie tréningového 

stanu 

1.8.2022 – 
5.8.2022 Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie 

po deinštalačných 
prácach (exteriérové 

stany, prídavné tribúny, 
športové vybavenie a 

iné) 

Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie po 

deinštalačných prácach 
(exteriérové stany, prídavné 
tribúny, športové vybavenie 

a iné) 

 
 
4. VŠC Centrála (Medical Centre), Hutná, Banská Bystrica 



- priebežne t.j. v priebehu dňa udržiavanie čistoty a poriadku vo všetkých priestoroch (keď sa 
niečo rozleje, vysype, v prípade dažda a pod.), vynášanie odpadu z farebne rozlíšených 
zberných nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného 
odpadového systému (triedenie odpadu) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch  
 
 
Časový harmonogram: 

Objekt  
Medical Centre 

Dátum 
23.07.2022 8:00 – 14:00 
24.07.2022 8:00 – 18:00 
25.07.2022 8:00 – 18:00 
26.07.2022 8:00 – 18:00 
27.07.2022 8:00 – 18:00 
28.07.2022 8:00 – 18:00 
29.07.2022 8:00 – 18:00 
30.07.2022 8:00 – 14:00 

 
 
5. EYOF park 
- kontrola poriadku (začisťovanie okolia, zber príp. odpadkov) a priebežné vynášanie 
odpadových košov v zmysle nastaveného systému triedenia odpadov (farebne rozlíšené 
zberné nádoby a vrecia) a to najmä v spoločných priestorch športového areálu (spojnice 
medzi športoviskami (cyklochodník, chodník pre peších, medokýš, apod., a v okolí vstupných 
kontrolných  brán 1-3. Obchôdzka po areály, udržiavanie poriadku, efektívne zabezpečenie 
zvozu vytriedeného dopadu na miesto na to určené (veľkokapacitné kontajneri) 
- potrebný vozík na zber odpadu 
 
Časový harmonogram: 

Objekt  
EYOF Park - exteriér 

Dátum 
23.07.2022 10:00 – 14:00 
24.07.2022 8:00 – 22:00 
25.07.2022 8:00 – 22:00 
26.07.2022 8:00 – 22:00 
27.07.2022 8:00 – 22:00 
28.07.2022 8:00 – 22:00 
29.07.2022 8:00 – 22:00 
30.07.2022 10:00 – 14:00 

 
 
 
6. Plaváreň Štiavničky, Banská Bystrica 
Počet objektov: 2 
a) Plaváreň – interiér 
- Zázemie športovcov / verejnosť: 1x komplet umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy 
popoludní/večer po ukončení súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, 



na sociálnych zariadeniach (toalety, sprchy), vstupné priestory, tribúna - tak aby športovisko bolo 
kompletne pripravené a čisté na ďalší deň 
-  priebežne tj v priebehu dňa udržiavanie čistej a suchej podlahy vo všetkých priestoroch 
(keď sa niečo rozleje, vysype, v prípade dažďa a pod.), vynášanie odpadu z farebne 
rozlíšených zberných nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle 
nastaveného odpadového systému (triedenie odpadu) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
b) Plaváreň – exteriér  
- priebežne t.j. v priebehu dňa udržiavanie čistoty a poriadku vo vstupných priestoroch a v 
bezprostrednom okolí športoviska, a najmä v PUBLIC Zone (vyhradený priestor pre verejnosť vedľa 
plavárne s LED obrazovkou) vynášanie odpadu z farebne rozlíšených zberných nádob na miesto na 
to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného odpadového systému (triedenie odpadu) 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
Časový harmonogram: 

Objekt 
 

Plaváreň 
interiér 

 

Poznámky Plaváreň 
exteriér Poznámky 

Dátum 

24.07.2022 8:00 – 12:00 Príprava športoviska 8:00 – 12:00 Príprava Public zóny 

25.07.2022 8:00 – 21:00  
Súťaže do 19:00, po 
19:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 21:00  Udržiavanie poriadku 

26.07.2022 8:00 – 22:00  
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00  Udržiavanie poriadku 

27.07.2022 8:00 – 21:00  
Súťaže do 19:00, po 
19:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 21:00  Udržiavanie poriadku 

28.07.2022 8:00 – 22:00  
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00  Udržiavanie poriadku 

29.07.2022 8:00 – 22:00  
Súťaže do 20:00, po 
20:00 upratovanie 

športoviska 
8:00 – 22:00  Udržiavanie poriadku 

1.8.2022 – 
5.8.2022 Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie 

po deinštalačných 
prácach (exteriérové 

stany, prídavné tribúny, 
športové vybavenie a 

iné) 

Podľa potreby 

doupratovanie areálu a 
príprava na odovzdanie po 

deinštalačných prácach 
(exteriérové stany, prídavné 
tribúny, športové vybavenie 

a iné) 

 



 
7. Námestie SNP, Banská Bystrica 
- kontrola poriadku (začisťovanie okolia, zber príp. odpadkov) a priebežné vynášanie 
odpadových košov v zmysle nastaveného systému triedenia odpadov (farebne rozlíšené 
zberné nádoby a vrecia) a to najmä v priestoroch určených pre cyklistiku (tímové stany 
a okolie pri Radnici) 
- obchôdzka, udržiavanie poriadku, efektívne zabezpečenie zvozu vytriedeného dopadu na 
miesto na to určené (veľkokapacitné kontajneri) 
 
Časový harmonogram: 

Objekt  
Námestie SNP, zázemie 

cyklistiky Dátum 
24.07.2022 12:00 – 16:00 
26.07.2022 8:00 – 20:00 
28.07.2022 8:00 – 20:00 

 
8. Športová hala Detva 
- priebežne t.j. v priebehu dňa udržiavanie čistoty a poriadku vo všetkých priestoroch (keď sa 
niečo rozleje, vysype, v prípade dažda a pod.), vynášanie odpadu z farebne rozlíšených 
zberných nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného 
odpadového systému (triedenie odpadu) 
- po každom zápase upratanie dvoch šatní so sociálnymi zariadeniami 
- minimálne 4x za deň dezinfekcie kľučiek a všetkých dotykových plôch vo 
všetkých objektoch (hlavne v zázemiach športovcoch – šatne, sociálne zariadenia, vstupné 
a prechodové miestnosti) 
- doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 
stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné) 
 
Časový harmonogram: 

Objekt  
Športová hala Detva Poznámky 

Dátum 
23.07.2022 10:00 – 12:00 Príprava športoviska 

24.07.2022 6:00 – 23:00 Tréningy od 7:00 a zápasy do 
22:00 

25.07.2022 6:00 – 23:00 Tréningy od 7:00 a zápasy do 
22:00 

26.07.2022 6:00 – 23:00 Tréningy od 7:00 a zápasy do 
22:00 

27.07.2022 6:00 – 23:00 Tréningy od 7:00 a zápasy do 
22:00 

28.07.2022 11:00 – 21:00 Tréningy od 7:00 a zápasy do 
22:00 

29.07.2022 6:00 – 23:00 Tréningy od 7:00 a zápasy do 
22:00 

30.07.2022 7:00 – 18:00 Zápasy do 16:00 

1.8.2022 – 
5.8.2022 Podľa potreby 

doupratovanie areálu a príprava 
na odovzdanie po 

deinštalačných prácach 
(exteriérové stany, prídavné 



tribúny, športové vybavenie a 
iné) 

 
 
Poznámky: 
Systém vratných fliaš bude nastavený organizátorom v zmysle platnej legislatívy.  
 
 
 
Miesto/miesta dodania:  
Banská Bystrica a Detva 
 
 
Lehota dodania tovaru:  
Viď harmonogram jednotlivých objektov 



šport Športovisko Špecifikácia športoviska Úkony predpokladan
ý počet ľudi

Pracovná doba 
OD - DO

predpokladaný 
počet 

odpracovanýc
h hodín

31 podľa súťažného a 
tréningového plánu 2531

21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8.
Zázemie športovcov: 1x komplet umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy popoludní/večer po 
ukončení súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, na socialných zariadeniach 
(toalety, sprchy), tak aby športovisko bolo kompletne pripravené a čisté na ďalši deň 

počet ľudí 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 4 Počet hodín

Verejnosť / tribúna: upratovanie priestoru pre verejnosť (tribúna) vrátane verejných a vstupných 
priestorov (chodby) na sucho (pozametať) a sociálnych zariadeni (toaliet pre verejnosť) na mokro (*v 
pripade nepriaznivého počasia, tj dážď poumývať)

od - do
9:00 - 
13:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
19:00

10:00 - 
17:00

10:00 - 
16:00

10:00 - 
16:00 0 0 0 0 0 304

Zázemie športovcov / verejnosť: priebežne tj v priebehu dňa podľa potreby udržiavanie čistoty podlahy 
(keď sa niečo rozleje, vysype, v prípade dažda apod.), vynášanie odpadu z farebne rozlíšených zberných 
nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného odpadového systému 
(triedenie odpadu)

počet ľudí 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

Počet hodín

dokladanie hygienickeho materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia apod.) podľa potreby 
resp. nedostatok obratom nahlásť kompetentnému nadriadenému 

od - do 0 0 8:00 - 
23:00

8:00 - 
23:00

8:00 - 
23:00

8:00 - 
23:00

8:00 - 
23:00

8:00 - 
23:00

8:00 - 
16:00

8:00 - 
16:00

0 0 0 0 0

212

vonkajšie priestory / vstupy do haly / 
parkovacia plocha

priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch tj v bezprostrednom okolí športoviska 
(najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlišných zberných nádob podľa potreby v priebehu 
dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému triedenia odpadu a na miesta na to určené 
(veľkokapacitné kontajneri v exteriéri) 0 0 0 0 0

počet ľudí
2 2 2 2 2 2 2

Počet hodín

Zázemie športovcov / prízemie + vnútorné priestory na poschodí: 1x komplet umyť a dezinfikovať 
podlahu v šatniach (vždy popoludní/večer po ukončení súťažného resp. tréningového procesu), na 
chodbách pri šatniach, na socialných zariadeniach (toalety, sprchy), v EYOF kanceláriaách tak aby 
športovisko bolo kompletne pripravené a čisté na ďalši deň 

2 podľa súťažného a 
tréningového plánu od - do 10:00 -

15:00
8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
21:30

8:00 - 
15:00 164

Verejnosť / vonkajšia tribúna: priebežné upratovanie priestoru pre verejnosť (tribúna) na sucho 
(pozametať) a sociálnych zariadení (toaliet pre verejnosť) na mokro, vynášanie odpadu z farebne 
odlíšných zberných nádob podľa potreby v priebehu dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného 
systému triedenia odpadu

počet ľudí 0 0 4 4 4 4 4 4 4 Počet hodín

Zázemie športovcov  priebežne tj v priebehu dňa podľa potreby udržiavať poriadok a čistotu podlahy 
(keď sa niečo rozleje, vysype, v prípade dažda apod.), vynášanie odpadu z farebne rozlíšených zberných 
nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného odpadového systému 
(triedenie odpadu)

od - do
10:00 -
15:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
15:00 328

dokladanie hygienickeho materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia apod.) podľa potreby 
resp. nedostatok obratom nahlásť kompetentnému nadriadenému 

počet ľudí 2 2 2 2 2 2 2 Počet hodín

tréningové ihrisko / warm up zóna
priebežná kontrola čistoty a poriadku vo warm up zóne, vynášanie odpadových košov podľa nastaveného 
systému, upratovanie stanov a zázemia (pozametať) 2

8:00-20:00* 
(*podľa herného 

plánu!)
7 až 15 h od - do

10:00 - 
17:00

8:00-
23:00

8:00-
23:00

8:00-
23:00

8:00-
23:00

8:00-
23:00

7:00 - 
15:00 180

Zázemie športovcov: 1x komplet umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy popoludní/večer po 
ukončení súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, na socialných zariadeniach 
(toalety, sprchy), športová plocha, tak aby športovisko bolo kompletne pripravené a čisté na ďalši deň 

8:00-20:00* 
(*podľa herného 

plánu!)
počet ľudí 3 3 3 3 3 3 3 Počet hodín

Verejnosť / tribúna: 1x upratovanie priestoru pre verejnosť (tribúna) vrátane verejných a vstupných 
priestorov tj chodby na mokro/sucho (pozametať) a sociálnych zariadení (toaliet pre verejnosť) na 
mokro (*v prípade nepriaznivého počasia, tj dážď poumývať aj vstupné priestory prizemie, poschodie)

3 až 11 h od - do
10:00 - 
13:00 

9:00 - 
20:00

9:00 - 
20:00

9:00 - 
20:00

9:00 - 
20:00

9:00 - 
20:00

9:00 - 
20:00 207

Zázemie športovcov / verejnosť: priebežne tj v priebehu dňa podľa potreby udržiavanie čistoty podlahy 
vo všetkých priestoroch (keď sa niečo rozleje, vysype, v prípade dažda apod.), vynášanie odpadu z 
farebne rozlíšených zberných nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného 
odpadového systému (triedenie odpadu)

počet ľudí 2 2 2 2 2 2 2 2 Počet hodín

dokladanie hygienickeho materiálu (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia apod.) podľa potreby 
resp. nedostatok obratom nahlásť kompetentnému nadriadenému 4 až 14 h od - do 10:00 - 

14:00
8:00 - 
20:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00 228

priebežne kontrolovať poriadok a čistotu vo vonkajších priestoroch tj v bezprostrednom okolí športoviska 
(najmä pri vstupoch) a vynášanie odpadu z farebne odlíšných zberných nádob podľa potreby v priebehu 
dňa počas podujatia a to v zmysle nastaveného systému triedenia odpadu a na miesta na to určené 
(veľkokapacitné kontajneri v exteriéri)

tréningový stan / JUDO priebežná kontrola čistoty a poriadku vo warm up zóne / tréningový stan 
Zázemie športovcov / verejnosť: 1x komplet umyť a dezinfikovať podlahu v šatniach (vždy 
popoludní/večer po ukončení súťažného resp. tréningového procesu), na chodbách pri šatniach, na 
socialných zariadeniach (toalety, sprchy), vstupné priestory, tribúna - tak aby športovisko bolo 
kompletne pripravené a čisté na ďalši deň 

7:30 - 21:00 12 h počet ľudí 5 5 5 5 5 5 Počet hodín

Zázemie športovcov / verejnosť: priebežne tj v priebehu dňa udržiavanie čistotej a suchej podlahy vo 
všetkých priestoroch (keď sa niečo rozleje, vysype, v prípade dažda apod.), vynášanie odpadu z farebne 
rozlíšených zberných nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného 
odpadového systému (triedenie odpadu)

od - do 8:00 - 
12:00

8:00 - 
21:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
21:00

8:00 - 
22:00

8:00 - 
22:00 360

Vstupné priestory, PUBLIC ZONE (led obrazovka 
priestor)

priebežne tj v priebehu dňa udržiavanie čistoty a poriadku vo vstupných priestoroch a v bezprostrdenom 
okolí športoviska, a najmä v PUBLIC Zone (vyhradený priestor pre verejnosť vedľa plavárne s LED 
obrazovkou) vynášanie odpadu z farebne rozlíšených zberných nádob na miesto na to určené (externé 
kontajneri) v zmysle nastaveného odpadového systému (triedenie odpadu)

EYOF Medical centre
priebežne tj v priebehu dňa udržiavanie čistoty a poriadku vo všetkých priestoroch (keď sa niečo rozleje, 
vysype, v prípade dažda apod.), vynášanie odpadu z farebne rozlíšených zberných nádob na miesto na to 
určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného odpadového systému (triedenie odpadu)

1 8:00 -18:00 12h od - do
8:00-
14:00

8:00-
18:00

8:00-
18:00

8:00-
18:00

8:00-
18:00

8:00-
18:00

8:00-
18:00

8:00-
14:00 72

6 športových disciplín
3 kontrolované bezpečnostné vstupy

kontrola poriadku (začisťovanie okolia, zber príp. odpadkov) a priebežné vynášanie odpadových košov v zmysle 
nastaveného systému triedenia odpadov (farebne rozlíšené zberné nádoby a vrecia) a to najmä v spoločných 
priestorch športového areálu (spojnice medzi športoviskami (cyklochodník, chodník pre peších, medokýš, apod., 
a v okolí vstupných kontrolných  brán 1-3. Obchôdzka po areály, udržiavanie poriadku, efektívne zabezpečenie 
zvozu vytriedeného dopadu na miesto na to určené (veľkokapacitné kontajneri) 

2 8:00 -20:00 12h od - do
10:00-
14:00

8:00-
22:00

8:00-
22:00

8:00-
22:00

8:00-
22:00

8:00-
22:00

8:00-
22:00

10:00-
14:00 184

Počet hodín

bike storage hala pre uskladnenie bicyklov a servisu
2 2 2 2 2 2 2 2 Počet hodín

šport Športovisko Špecifikácia športoviska Úkony predpokladan
ý počet ľudi

Pracovná doba 
OD - DO

predpokladaný 
počet 

odpracovanýc
h hodín

1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8.

6 6 6 6 6 Počet hodín
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00

240
Doupratovanie športovísk

Zimný štadión, Atletický štadión, Športová hala Dukla, Plaváreň 
Štiavničky, Športová hala Detva

doupratovanie areálu a príprava na odovzdanie po deinštalačných prácach (exteriérové 

stany, prídavné tribúny, športové vybavenie a iné)
6 8:00 - 16:00

Š
p
o
r
t

o
v
i
s
k

á

2366:00 -

23:0

6:00 -

23:00 

6:00 -

23:00 

6:00 -

23:00 

11:00 - 

21:00

6:00 -

23:00 

7:00 -

18:00 

H
Á
D

Z
A
N

Á
priebežne tj v priebehu dňa udržiavanie čistoty a poriadku vo všetkých priestoroch (keď sa 

niečo rozleje, vysype, v prípade dažda apod.), vynášanie odpadu z farebne rozlíšených 

zberných nádob na miesto na to určené (externé kontajneri) v zmysle nastaveného 

2

240

UPRATOVANIE / harmonogram (nasadenie personálu)

CELKOVO

Športová hala Detva 10:00 - 
12:00

podľa súťažného a 
tréningového 

plánu

podľa 
súťažného a 

tréningového 
plánu

13 h

2 od - do

5 až 14 h

Mesto BB a technicke služby / Marius Pedersen ???? tbc
5612:00 - 

16:00
8:00 - 
20:00

8:00 - 
20:00

UPRATOVANIE / harmonogram (nasadenie personálu)

2 2 2

8:00 až 17:00 -

20:00* ( *podľa 

herného 

plánu!)

9-12h

8:00-20:00* 
(*podľa herného 

plánu!)

CY
KL

IS
TI

KA Ulice mesta BB + 
námestie SNP BB ulice mesta a námestie

JU
DO Športová hala 

Dukla

PL
ÁV

AN
IE

Plaváreň 

Štiavničky

Súťažná hala (spoločné priestory, šatne, okolie 
bazéna, toalety)

VŠC Dukla centrála 
(Hutná 3 )

SPORT PARK EYOF  
(celý areál =  exteriér)

5

EYOF Banska Bystrica 2022
upratovanie vytypovaných športovísk / špecifikácia, podklady

vZMO20220525

Súťažná hala (prízemie, poschodie, šatne, 
tribúna) + vstup do haly

3

2

GY
M

NA
ST

IK
A

Zimný 
štadión v 
Banskej 
Bystrici

hlavná hala + tréningová hala

AT
LE

TI
KA

Atletický 
štadión SNP

Hlavný štadión (budova, prízemie, poschodia) + 
vonkajšia tribúna štadiónu

4

4 podľa súťažného a 
tréningového plánu 4-14h

2




