
PREVÁDZKOVÝ - UBYTOVACÍ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA 
 

G O R A L S K Ý   D V O R 
 

POVINNOSTI UBYTOVATEĽA A UBYTOVANÉHO: 
1. Ubytovateľ je povinný: 

1.1. Poskytnúť ubytovanému ubytovanie v súlade s ponukou, s ktorou sa ubytovaný vopred oboznámil a súhlasil 
s ňou. 

1.2. Zabezpečiť ubytovanému riadne využívanie služieb spojených s ubytovaním a ktoré ponúkol na svojej www 
stránke okrem situácií, na ktoré nemá ubytovateľ dosah (obmedzenia VSE, SPP, PVSP). 

1.3. Ubytovateľ je povinný odovzdať objekt ubytovanému  v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie, odovzdať 
mu kľúče a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. 

2. Ubytovaný je povinný: 
2.1. Ubytovaný je povinný riadne a včas uhradiť ubytovateľovi cenu ubytovania, najneskôr pri nástupe na 

pobyt. 
2.2. Odovzdať ubytovateľovi objekt v stave, v akom mu tento bol odovzdaný do užívania a odovzdať mu všetky 

kľúče. V prípade spôsobenia škody na majetku je ubytovaný povinný tieto uhradiť ubytovateľovi. 
2.3. Užívať objekt  riadne a v súlade s pokynmi na ubytovanie a prevádzkovým poriadkom. 

3. Ubytovaný je oprávnený: 
3.1. Odo dňa podpísania tejto zmluvy užívať celý objekt spolu s jeho vybavením v zmluve dohodnutom termíne. 
3.2. Užívať služby s ubytovaním spojené, t.j. používať elektrickú energiu, plyn, vodu v zmluve dohodnutom 

termíne. 
 
PREVÁDZKOVÉ POKYNY: 
Nástup na pobyt (check in): po 14.00. 
Ukončenie pobytu (check out): do 10.00; v indiviuálnych prípadoch dohodou. 
 
Manipulácia s pecou a krbokachľami: pri založení ohňa je potrebné otvoriť spodné dvierka (pri krbokachliach 
dať páčku max. doprava) z dôvodu umožnenia ťahu, neskôr ťah obmedziť. Pri prikladaní dreva opäť urobiť max. 
ťah, aby dym nešiel do miestnosti, ale  do komína. Neodchádzajte na výlety  počas kúrenia do pece a kachlí. 
 
Manipulácia s plynovou varnou platňou: iskru dostanete stlačením spínača, pootočením spínača aktivujete horák. 
 
Nakladanie s odpadom:  k dispozícii sú pripravené malé zaťahovacie vrecia na odpad. Po ich zaplnení, prosíme 
vložiť ich do kontajnera s veľkým vrecom umiestneným za zadnou časťou drevenice. Ocenili by sme separáciu 
odpadu spôsobom : sklo zvlášť v jednom vreci; plasty, kovy, tetrapaky v ďalšom; ostatný odpad v ďalšom. Odpad 
po pobyte zlikvidujeme. 
 
Príprava dreva : drevo ako aj drevené uhlie je bez poplatku. Pokiaľ si potrebujete pripraviť triesky, prípadne 
narúbať drevo, urobte tak prosím vonku, nie v objekte. Hlavne v chladnom a vlhkom počasí odporúčame si 
doniesť dovnútra zásobu dreva tak, aby ste nemali problémy si ním neskôr zakúriť. 
 
Voda: 
Voda je privádzaná z prírodného rezervoára, v čase sucha môže byť trochu slabší tlak vody. Pre prípad 
krátkodobého výpadku vody, sú v komore umiestnené núdzové nádoby s pitnou vodou. V prípade, že voda 
absentuje viac ako 24 hodín, kontaktujte prosím majiteľov. Voda je pitná, pravidelne kontrolovaná hygienikmi. 
 
Plyn: 
V drevenici je rozvod klasického zemného plynu (žiadne tlakové nádoby na plyn). V prípade, že nie je možné 
zapnúť plynovú varnú platňu, chyba bude najskôr v prívode el. energie (v takom prípade je možné dočasne 
iniciovať oheň na varnej platni zápalkou). 
 
Kúrenie v objekte:  každý elektrický ohrievač má samostatný vypínač s regulátorom intenzity kúrenia. Zásobník 
na ohrev vody (ďalej len ZTUV) a ohrievače v celej drevenici fungujú na vysokú a nízku sadzbu – to znamená, že 
fungujú 20 hodín denne. (dve hodiny dopoludnia: cca okolo 7:35-8:35 a 9:35-10:35 a dve hodiny v podvečer: cca. 
16:35-17:35 a 18:35-19:35 nefungujú. ) Presné časy vysokej sadzby určuje distribútor elektrickej energie (VSD), 
môžu sa nepatrne líšiť a nevieme to ovplyvniť. 
 
 



Elektrické konvektory majú v sebe zabudovanú tepelnú poistku, ktorá si iniciuje pri dlhom maximálnom zaťažení. 
Preto odporúčame využiť maximálny ohrev len krátkodobo (max 1,5 hod.) a potom konvektory stlmiť na 
temperovanie. Izolácie sú dostatočné a nehrozí vám v žiadnom prípade chlad. 
Podlahové kúrenie v kúpeľni má tiež samostatný termostat a funguje len počas nízkej sadzby. 
 
Ohrev teplej vody: ZTUV je umiestnený v kúpeľni a nastavený tak, aby ste počas celého pobytu mali dostatok 
teplej vody a nemuseli doň zasahovať. V prípade, že predsa chcete zvýšiť objem ohrievanej vody, v prednej časti 
pod ZTUV je malý regulátor s kontrolkou, ktorá sa pri zvýšení intenzity ohrevu rozsvieti (v čase nízkej sadzby). 
 
Ističová skrinka: je umiestnená za dverami v predizbičke. Prosíme nezasahovať do nej, v prípade, že by nejaký 
okruh nešiel, bude najskôr niektorý z ističov vyhodený (malá čierna páčka bude smerom dolu) a stačí ju nahodiť 
smerom hore. V prípade, že by sa to opakovalo, kontaktujte majiteľov drevenice. V takom prípade je 
pravdepodobnosť preťaženia a bude potrebné niektorý zo spotrebičov vypnúť na zníženie odporu v danej vetve. 
V žiadnom prípade na ističovú skrinku neumiestňujte nič vlhké resp. mokré (čiapky, rukavice, lyže a pod.). 
Predíde sa tým prípadnému prepáleniu okruhov alebo ističov, čo môže mať za následok zníženie najmä tepelného 
komfortu. 
Poschodie má svoju ističovú  skrinku na chodbe na poschodí. Pokiaľ nie je nevyhnutné, poprosíme do nej 
nezasahovať. Pravdepodobnosť, že by bol potrebný nejaký zásah v nej je minimálna.  
Hlavná rozvodová ističová skrinka je vonku pri bočnej bránke do chalupy. Kľúče od hlavného ističa sú v miske 
váh v kuchyni. Táto skrinka slúži na posúdenie, či je chyba niekde na ceste. 
 
Šetrenie energiou: prosíme o rozumné šetrenie energiou, samozrejme pri zachovaní Vášho komfortu. 
 
Požičiavanie bicyklov: k dispozícii sú tri horské bicykle (2 ks pánsky a 1 ks dámsky). V pivnici je malý kompresor  
fungujúci na 12 V zástrčku v aute a sada kľúčov pomocou, ktorých si môžete vykonať základné nastavenie (najmä 
výšky sedla). 
 
Hry, mapy, hračky, kotlík: k dispozícii sú spoločenské hry a mapy, hračky zvyčajne v pieskovisku. Kotlík 
a náradie na opekanie nájdete v komore. 
 
Parkovanie auta: v zime je potrebné auto nechávať pri odbočke ku chalupe. V lete za suchého počasia bez 
problémov môžete auto odparkovať pri chalupe. V prípade rozmočeného terénu musíte zvážiť  podľa technických 
možností auta, ale odporúčame nechať auto pri odbočke ku chalupe. 
 
Opustenie objektu 
Pri odchode na výlety uzamknite objekt z prednej aj zadnej strany, ubezpečte sa, že sú zatvorené okná, v žiadnom 
prípade nenechávajte horieť oheň  v peci ani kachliach, majte na mysli, že ste v drevenici! Taktiež vonkajšie 
ohnisko nenechávajte bez dozoru, v Tatrách sa rýchlo mení počasie a smer vetra; je potrebné na to myslieť.  
 
Nákupné a reštauračné možnosti 
Najbližšie potraviny sú v obci Ždiar cca 1km od začiatku obce po pravej strane. Dostanete tam kúpiť aj dennú tlač. 
Otváracie hodiny : Po-So: 7.00-18.45,  Ne: 13.00-18.45. 
V obci sú aj ďalšie obchody s potravinami otvorené aj v sobotu a nedeľu.  
V Ždiari je množstvo reštaurácií, nám najviac chutí v penzióne Strachan. 
 
Návody pre prípady porúch 
V prípade výpadku elektrickej energie informujte majiteľa objektu, prípadne volajte na: VSE poruchová služba 
0800123332. Výnimočne dôjde k výpadku prúdu vplyvom počasia (popadané konáre na vetvách VN).   
 
Mimoriadne situácie 
Telefónne číslo pre prípad núdze ( rýchla zdravotná pomoc, požiarnici ) 112 
Linka záchrany ( do času príchodu RZP ) 0850 111 313 
Najbližšia pohotovosť a lekáreň je v obci Ždiar ( smer Pošta ), nemocnice v mestách Kežmarok alebo Poprad. 
Pri krádeži v objekte je nutné privolať políciu – tel. číslo 158, taktiež je nutné privolať majiteľov chalupy. 
Hasiaci prístroj je v chodbe pod schodmi. 
 

V CHALUPE NEFAJČITE! 
 

Príjemný pobyt Vám želá rodina Marflakovcov ( mobilné tel. čísla: 0910981640, 0903610263). 


