
Zásady udržiavania poriadku a hygieny 

v kuchynke Denného centra Spišská Belá – Strážky  

 

 

Kuchynka je miestnosť Denného centra Spišská Belá – Strážky (DC – Strážky ) určená 

na činnosti súvisiace s prípravou jedál, nápojov, studených pokrmov, varením a pod. 

Prípravu jedál, pokrmov a varenie prevádzkujú užívatelia priestorov DC – Strážky. 

 

Užívatelia kuchynky sú povinní:  

 

 Pri všetkých činnostiach vykonávaných v kuchynke sa riadiť overenými postupmi 

prípravy pokrmov a výberu pracovných pomôcok, riadu. 

 Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 Pri každej činnosti vykonávanej v kuchynke zachovávať pracovnú a osobnú hygienu. 

 Dodržiavať zásady slušného stolovania (pri stolovaní používať prinesené obrusy, 

podložky pod taniere a obrúsky, ku konkrétnemu jedlu používať adekvátne príbory, 

taniere, šálky a poháre a pod.). 

 Šetrne a bezpečne zaobchádzať s elektrickými spotrebičmi a vodou, a to výhradne 

s dodržiavaním bezpečnosti. 

 Každý užívateľ kuchynky preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou 

manipuláciou, nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia. 

 Na výkon kuchárskej činnosti priniesť do kuchynky v deň prípravy všetky potrebné 

suroviny na prípravu pokrmov, pričom ich výber je založený na jednotlivcoch. 

 Na výkon stolovacej činnosti si priniesť do kuchynky v stanovený deň užívania všetky 

potrebné predmety určené ku konkrétnemu druhu stolovania a prípravy pokrmov. 

 Všetky suroviny na prípravu pokrmov a predmety k stolovaniu, ktoré nie sú v základnej 

výbave kuchynky, obstarať a hradiť z vlastných finančných prostriedkov. 

 Po skončení práce umyť riad a kuchynské náradie a odložiť na pôvodné miesto. 

 Na odpadky používať určenú nádobu, ktorú po vyprázdnení vyumývajú horúcou vodou 

spolu s pridaním dezinfekčného prostriedku. Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje 

ako porušenie prevádzkového poriadku DC – Strážky. 

 Užívatelia preberajú zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou 

alebo úmyselným poškodením zariadenia a sú povinní vzniknutú škodu nahradiť a 

poškodenú vec dať do pôvodného stavu na vlastné náklady. 


