INTERNÁTNY PORIADOK
Vysokoškolský internát UNINIVA HOSTEL (ďalej len „Internát“) je účelovým zariadením, zabezpečujúcim
ubytovanie vysokoškolských študentov štúdia bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského študijného
programu na vysokej škole s prednostným právom ubytovania študentov Bratislavskej vysokej školy práva.
Internátny poriadok (ďalej len IP) záväzným spôsobom upravuje podmienky pobytu a správanie sa
ubytovaných a návštevníkov internátu UNINOVA HOSTEL.
Nadriadenými právnymi normami tohto IP sú zákony SR.
I. ČASŤ
Vymedzenie pojmov
1.1. Ubytovaní
Ubytovanými sa rozumejú všetky osoby, ktoré sú ubytované na internáte. Dlhodobo ubytovanými sa
rozumejú osoby, ktoré majú v internáte trvalý alebo prechodný pobyt (zamestnanci, ubytovaní študenti a
neštudenti) a zároveň sa vedia preukázať platným ubytovacím preukazom. Krátkodobo ubytovanými sa
rozumejú osoby, ktoré využívajú ubytovacie služby hostelového typu, alebo využívajú inštitút návštevy na
izbe dlhodobo ubytovanej osoby, a zároveň sa vedia preukázať platným povolením k pobytu.
1.2. Neubytované osoby
Neubytovanými osobami sa rozumejú všetky osoby, ktoré nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v internáte,
a/alebo sa nevedia preukázať platným ubytovacím preukazom alebo platným povolením k pobytu.
1.3. Ubytovacia časť
Ubytovacou časťou sa rozumie časť internátu, ktorá slúži na ubytovanie. Ubytovacia časť je vymedzená
vrátnicou.
1.4. Areál
Areálom sa rozumie celé oplotené územie internátu, vrátane ubytovacej časti, všetkých nebytových
priestorov, cestných aj peších komunikácií a zelených plôch.
1.5. Vedúci zamestnanec
Vedúcim zamestnancom je zamestnanec, ktorý v rámci internátu zodpovedá za zverený úsek podľa
Organizačného poriadku internátu.
1.6. Priestupok
Priestupkom sa rozumie činnosť alebo skutok, ktorého sa dopustil ubytovaný na pôde internátu v rozpore
so zákonmi SR, Zmluvou o ubytovaní, týmto Internátnym poriadkom alebo dobrými mravmi. Za priestupok,
ktorého sa dopustí návšteva, je zodpovedná vždy aj navštívená osoba.
1.7. Postih
Postihom sa rozumie opatrenie, ktorým riaditeľ internátu reaguje na priestupok ubytovaného alebo
návštevy. Postih môže mať formu ústneho dohovoru, udelenia postihového bodu (bodov), zvýšenia
poplatku za ubytovanie na stanovenú dobu až o 50 percent, udelenie pokuty (s termínom úhrady),
dočasného zrušenia ubytovania do konca aktuálneho školského roku, trvalého zrušenia možnosti
ubytovania, dočasného zákazu vstupu do ubytovacej časti na určenú dobu alebo trvalého zákazu vstupu
do ubytovacej časti.

II. ČASŤ
Vstup do ubytovacej časti internátu UNINOVA HOSTEL
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2.1. Dlhodobo ubytovaní
Dlhodobo ubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej časti kedykoľvek, bez obmedzenia
návštevnými hodinami alebo nočným pokojom (výnimkou z tohto pravidla je mimoriadna situácia, ktorú je
oprávnený vyhlásiť riaditeľ internátu). Podmienkou vstupu do ubytovacej časti je platný ubytovací preukaz
(ďalej len UP). Kontrolou platnosti UP kdekoľvek v areáli internátu sú oprávnení členovia Súkromnej
bezpečnostnej služby pôsobiaci na vrátnici (ďalej len SBS), ako aj všetci vedúci zamestnanci internátu
(podľa Organizačného poriadku internátu).
2.2. Krátkodobo ubytovaní
Krátkodobo ubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej časti všetkých kedykoľvek, bez
obmedzenia návštevnými hodinami alebo nočným pokojom (výnimkou z tohto pravidla je mimoriadna
situácia, ktorú je oprávnený vyhlásiť riaditeľ internátu). Podmienkou vstupu do ubytovacej časti je platné
povolenie k pobytu (povolenie k pobytu je možné získať na sekretariáte v úradných hodinách). Kontrolou
platnosti UP kdekoľvek v areáli internátu sú oprávnení členovia Súkromnej bezpečnostnej služby pôsobiaci
na vrátnici (ďalej len SBS), ako aj všetci vedúci zamestnanci internátu (podľa Organizačného poriadku
internátu).

2.3. Neubytované osoby
Neubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej časti v nasledovných hodinách a za
nasledovných podmienok:
a) 07.00-19.00 hod: po zápise do Knihy návštev.
b) 19.00-22.00 hod: so súhlasom ubytovanej (navštívenej) osoby a po zápise do Knihy návštev (z
dôvodu dodržania ochrany osobných údajov návšteva ukáže kontrolujúcemu pracovníkovi identifikačný
doklad, napr. občiansky preukaz alebo vodičský preukaz, ktorý z neho odpíše meno, priezvisko a čas
príchodu/odchodu). Ubytovaná (navštívená) osoba alebo sprevádza návštevu, alebo si ju príde vyzdvihnúť
na vrátnicu, pričom ako zálohu nechá na vrátnici svoj UP, ktorý si vyzdvihne po odchode návštevy.
c) 22.00-07.00 hod: vstup do ubytovacej časti je možný výlučne s platným povolením k pobytu (pozri bod
2.5.).
Členovia SBS, alebo vedúci zamestnanci internátu, sú oprávnení dočasne zakázať vstup neubytovaným
osobám, ktoré sú agresívne, zjavne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, alebo svojím správaním
alebo vzhľadom vzbudzujú všeobecné pohoršenie. Trvalý zákaz vstupu do ubytovacej časti pre
neubytovanú osobu je oprávnený vydať výlučne riaditeľ internátu.
Navštívená osoba preberá zodpovednosť za správanie sa návštevy, za dodržanie návštevných hodín a za
oznámenie ukončenia návštevy nahlásením na vrátnici („odpísanie sa“ návštevy). Nedodržanie týchto
náležitostí sa považuje za porušenie tohto IP a bude mať za následok zamedzenie budúceho vstupu
návštevy do ubytovacej časti a priestupkový postih voči ubytovanej (navštívenej) osobe. Navštívený aj
návšteva berú na vedomie (v prípade, že sa jedná o dvojlôžkovú izbu), že pobyt návštevy na izbe
navštíveného je podmienený výlučne súhlasom spolubývajúceho z danej izby, a že prípadné sťažnosti
spolubývajúceho na pobyt alebo správanie sa návštevy budú považované za závažné porušenie IP a budú
mať za následok zamedzenie budúceho vstupu návštevy do ubytovacej časti a priestupkový postih voči
ubytovanej (navštívenej) osobe.
2.4. Ubytovací preukaz
Ubytovací preukaz je dokladom, ktorým ubytovaný preukazuje skutočnosť, že je ubytovaný v internáte.
Ubytovací preukaz musí spĺňať podmienku pravosti (musí presne zodpovedať originálu ubytovacieho
preukazu, a musí obsahovať fotografiu ubytovanej osoby), podmienku platnosti (dátum platnosti
ubytovacieho preukazu, teda termín, dokedy si ubytovaný predplatil ubytovanie, musí byť rovný alebo vyšší
než aktuálny dátum kontroly). V prípade, že sa jedná o posledný deň platnosti preukazu, ubytovaný je
povinný sa odubytovať, alebo predĺžiť ubytovanie najneskôr do 11:00 hod daného dňa. Ubytovací preukaz
je neprenosný, tzn. legitimovať sa ním môže len držiteľ preukazu. Pri podozrení, že sa legitimovaná osoba
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preukazuje cudzím ubytovacím preukazom, môže kompetentná osoba (podľa bodu 2.1.tohto IP) vyžiadať
preukázanie sa iným dokladom totožnosti. Legitimovaná osoba nie je povinná predložiť kompetentnej
osobe iný doklad totožnosti, ale v tom prípade sa legitimovaná osoba považuje za neubytovanú osobu
a môže jej byť zamedzený vstup alebo pobyt v ubytovacej časti. Zapožičanie ubytovacieho preukazu inej
osobe je kvalifikované ako porušenie tohto IP.
2.5. Povolenie k pobytu
Povolenie k pobytu je dokladom, ktorým krátkodobo ubytovaná osoba preukazuje skutočnosť, že je
ubytovaná v internáte. Povolenie k pobytu musí spĺňať podmienku pravosti (musí presne zodpovedať
originálu povolenia k pobytu), podmienku platnosti (dátum platnosti povolenia k pobytu, teda termín,
dokedy si krátkodobo ubytovaný predplatil ubytovanie, musí byť rovný alebo vyšší než aktuálny dátum
kontroly). V prípade, že sa jedná o posledný deň platnosti preukazu, ubytovaný je povinný sa odubytovať,
alebo predĺžiť ubytovanie najneskôr do 11:00 hod daného dňa. Povolenie k pobytu je neprenosné, tzn.
legitimovať sa ním môže len držiteľ povolenia. Pri podozrení, že sa legitimovaná osoba preukazuje cudzím
povolením k pobytu, môže kompetentná osoba (podľa bodu 2.2.tohto IP) vyžiadať preukázanie sa iným
dokladom totožnosti. Legitimovaná osoba nie je povinná predložiť kompetentnej osobe iný doklad
totožnosti, ale v tom prípade sa legitimovaná osoba považuje za neubytovanú osobu a môže jej byť
zamedzený vstup alebo pobyt v ubytovacej časti. Zapožičanie povolenia neubytovanej osobe je
kvalifikované ako porušenie tohto IP.

III. ČASŤ
Práva ubytovaných
3.1. Lôžko
Ubytovaný má právo na samostatné lôžko s príslušenstvom, tzn. na lôžkoviny (paplón, vankúš, posteľná
bielizeň). Ubytovaný má právo na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne za poplatok.
3.2. Inventár
Ubytovaný má právo na využívanie inventáru, ktorý je súčasťou izby. Inventár izby je určený inventárnym
zoznamom. Inventárny zoznam sa nachádza na každej izbe.

3.3. Pokoj
Ubytovaný má právo na pokojné užívanie prideleného lôžka a pridelenej izby, predovšetkým na oddych,
štúdium a spánok. Ubytovaný má v ktoromkoľvek čase právo nahlásiť na Tiesňové číslo(číslo
pohotovostnej služby SBS) akúkoľvek činnosť, ktorá mu subjektívne znemožňuje pokojné užívanie
prideleného lôžka a izby. Výnimkou z tohto práva sú činnosti, nevyhnutné pre riadny chod internátu,
predovšetkým prevádzkové činnosti, opravy alebo rekonštrukcie.
3.4. Študovne
Ubytovaný má právo na využívanie spoločenských miestností nachádzajúcich sa na každom poschodí.
Všetky sú prístupné ubytovaným v ktoromkoľvek čase.
3.5. Kuchynky
Ubytovaný má právo na využívanie kuchynky, nachádzajúcej sa v bunkách internátu. Kuchynky sú
prístupné všetkým ubytovaným v danej bunke v ktoromkoľvek čase.
3.6. Poruchy, opravy a údržba
Ubytovaný má právo na bezodkladnú technickú starostlivosť, predovšetkým na okamžité (do 24 hod)
a trvalé odstránenie nahlásených porúch. Výnimkou z tohto pravidla sú poruchy, ktoré si vyžadujú
rozsiahlejšiu a časovo náročnejšiu opravu (kvalifikovať poruchu ako rozsiahlejšiu je kompetentný vedúci
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údržby alebo jeho zástupca).
3.7. Hygiena a poriadok
Ubytovaný má právo na údržbu a upratovanie spoločných priestorov internátu. Ubytovaný má právo na
primeranú čistotu a poriadok pridelených priestorov (pozri bod 4.4.), pričom porušovanie tohto práva iným
spolubývajúcim má ubytovaný právo nahlásiť e-mailom na uninovahostel@uninovahostel.sk
3.8. Návštevy
Ubytovaný má právo prijímať na svojej izbe návštevy za stanovených podmienok (pozri bod 2.3).
3.9. Preubytovanie
Ubytovaný má právo na preubytovanie:
a) bezplatne – ak izba ubytovaného prestane byť spôsobilá na ubytovanie (kvalifikovať izbu ako
nespôsobilú na ubytovanie je kompetentný vedúci údržby),
b) za poplatok – ak z vlastnej vôle a bez iného vplyvu požiada o pridelenie iného lôžka, alebo o výmenu
lôžka s iným ubytovaným, a zaplatí manipulačný poplatok, pričom poplatok hradí ubytovaný, ktorý
o výmenu požiada.
3.10. Organizované akcie
Ubytovaný má právo využívať spoločenské miestnosti na organizovanie hromadných akcií, predovšetkým
osláv, a pod.
3.11. Sťažnosti, pripomienky a návrhy
Ubytovaný má právo na podanie pripomienok, sťažností alebo návrhov, týkajúcich sa problematiky
internátneho života (spravidla prostredníctvom e-mailu). Ubytovaný má zároveň právo na bezodkladnú
odpoveď.

IV. ČASŤ
Povinnosti ubytovaných
4.1. Všeobecne
Ubytovaný je povinný dodržiavať zákony SR, Zmluvu o ubytovaní, Internátny poriadok, ako aj ďalšie
ustanovenia, týkajúce sa internátu (BOZP, PO). Ubytovaný je povinný riadiť sa uverejnenými pokynmi
riaditeľa internátu.
4.2. Ubytovávanie
Ubytovaný je povinný pri ubytovávaní dodržiavať pokyny riaditeľa a pracovníkov sekretariátu. Ubytovaný je
povinný ubytovať sa výlučne na pridelenej izbe (výnimkou je preubytovanie podľa bodu 3.10).
4.3. Legitimovanie sa
Ubytovaný je povinný bez vyzvania sa pri každom vstupe do ubytovacej časti internátu (pozri II. časť tohto
IP) preukázať platným ubytovacím preukazom alebo platným povolením k pobytu. Ubytovaný je povinný na
výzvu kompetentnej osoby legitimovať sa platným ubytovacím preukazom alebo platným povolením
k pobytu kdekoľvek v areáli internátu (pozri II. časť tohto IP).
4.4. Hygiena a poriadok
Ubytovaný je povinný dodržiavať hygienické normy a udržiavať čistotu a poriadok v pridelených
priestoroch, ako aj v ostatných priestoroch internátu. Ubytovaný (spravidla je postačujúce, ak po dohode
dané povinnosti splní aspoň jeden ubytovaný z izby, resp. bunky) je povinný predovšetkým:
a)
denne vynášať odpadky,
b)
denne udržiavať poriadok na izbe,
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c)
denne upratovať a dezinfikovať spoločné hygienické zariadenia (umývadlá, v bunkách aj sprchy
a WC),
d)
raz do týždňa dôkladne poupratovať celú izbu, pozametať, poumývať podlahu, poutierať prach,
e)
raz za mesiac dôkladne vyprášiť matrace,
f)
raz za rok umyť okná na izbe (v termíne od 15.04 do 30.04),
g)
pred ohlásenou dezinsekciou a deratizáciou pripraviť izbu podľa pokynov zodpovedných
pracovníkov internátu,
h)
raz za 14 dní vymeniť posteľnú bielizeň.
4.5. Poruchy a závady
Ubytovaný je povinný do troch pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať a nahlásiť všetky
zistené poruchy a závady (nahlásenie musí byť výlučne formou e-mailu na udrzba@uninovahostel.sk).
Ubytovaný je povinný akúkoľvek poruchu, ktorú zistí v priebehu ubytovania, okamžite nahlásiť na
sprava@uninovahostel.sk.
4.6. Prístup na izbu
Ubytovaný je povinný kedykoľvek sprístupniť pridelenú izbu zamestnancom internátu, spravidla za účelom
vykonávania bezodkladnej údržby alebo opráv, kontroly inventára, alebo za účelom kontroly ustanovení
tohto IP, predovšetkým ustanovení o hygiene a návštevách. Vstup do izby ubytovaných vykonávajú vždy
minimálne dve splnomocnené osoby (splnomocnenými osobami sú zamestnanci internátu, pracovníci SBS,
pričom aspoň jedna z osôb, ktoré sa návštevy zúčastnili, musí byť zamestnancom internátu). V prípade
neprítomnosti ubytovaného (ubytovaných) na izbe sú splnomocnené osoby, ktoré sa zúčastnili vstupu na
izbu ubytovaného, povinné písomne informovať ubytovaných na izbe o čase vstupu, účele vstupu
a menách osôb, ktoré sa vstupu zúčastnili.
Kompetentní pracovníci internátu sú povinní všeobecne dostupným spôsobom (spravidla oznamom na
uninovahostel@uninovahostel.sk a oznamom v spoločných priestoroch internátu) informovať o termínoch
všetkých činností, ktoré si vyžadujú vstup na izbu ubytovaných (povinnosti oznamu nepodlieha vstup na
izbu ubytovaného vykonaný v súvislosti s kontrolou hygieny alebo pri podozrení na pobyt neubytovanej
osoby).
4.7. Opustenie izby
Ubytovaný je povinný pred opustením izby vypnúť všetky elektrické spotrebiče, zastaviť vodu, uzatvoriť
okná a uzamknúť vchodové dvere.
4.8. Ochrana cenností a peňazí
Ubytovaný je povinný zabezpečiť si dôkladnú úschovu cenností a peňazí, pričom cennosti väčšej hodnoty,
alebo väčšie sumy peňazí, si môže za poplatok uložiť v internátnom trezore.
4.9. Dodržiavanie zásad slušného správania
Ubytovaný je povinný správať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno a občianska a ľudská dôstojnosť
ostatných ubytovaných, návštevníkov a zamestnancov internátu.
4.10. Strata ubytovacieho preukazu a povolenia k pobytu
Ubytovaný je povinný bezodkladne nahlásiť stratu aj krádež ubytovacieho preukazu alebo povolenia
k pobytu.

4.11 Internátna počítačová sieť
Ubytovaný je povinný dodržiavať pravidlá používania internátnej počítačovej siete.

V. ČASŤ
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Obmedzenia
5.1. Vstup neubytovanej osoby
Ubytovaný nesmie vpustiť osobu neubytovanú v internáte do ubytovacej časti mimo vyhradených vstupov.
5.2. Pobyt neubytovanej osoby
Ubytovaný nesmie povoliť pobyt osoby neubytovanej v internáte vo vyhradených hodinách, pokiaľ táto
neubytovaná osoba nie je riadne zapísaná do Knihy návštev (neplatí pre neubytovaných vysokoškolských
študentov v čase 07.00.-19.00. hod) a mimo vyhradených hodín, pokiaľ neubytovaná osoba nemá
pridelené platné povolenie k pobytu.
5.3. Zapožičanie ubytovacieho preukazu a povolenia k pobytu
Ubytovaný nesmie zapožičať pridelený ubytovací prekaz alebo povolenie k pobytu neubytovanej osobe.
5.4. Falšovanie ubytovacieho preukazu a povolenia k pobytu
Ubytovaný nesmie poskytnúť pridelený ubytovací preukaz alebo povolenie k pobytu na výrobu duplikátu.
5.5. Poškodzovanie majetku internátu
Ubytovaný nesmie akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok internátu.
5.6. Manipulácia s majetkom internátu
Ubytovaný nesmie manipulovať s majetkom internátu, predovšetkým nesmie vynášať riady z bufetu,
inventár z izieb, ani svojvoľne prestavovať alebo rozoberať nábytok v rámci izby.
5.7. Odpadky
Ubytovaný nesmie hromadiť odpadky na pridelenej izbe a chodbách.
5.8. Vyhadzovanie predmetov z okien a balkónov
Ubytovaný nesmie vyhadzovať akékoľvek predmety z okien a balkónov.
5.9. Elektrické spotrebiče
Ubytovaný nesmie používať na izbách tepelné spotrebiče, predovšetkým variče, el. špirály, ohrievače.
Zoznam nepovolených spotrebičov tvorí prílohu tohto IP.
5.10. Rušenie ostatných ubytovaných
Ubytovaný nesmie vykonávať činnosť, ktorá akýmkoľvek spôsobom ruší iných ubytovaných, predovšetkým
vo večerných a nočných hodinách. Činnosť je kvalifikovaná ako rušivá práve vtedy, keď aspoň jeden
z ubytovaných podá voči tejto činnosti sťažnosť.
5.11. Organizované akcie
Ubytovaný nesmie v ubytovacej časti organizovať a zúčastňovať sa hromadných akcií, predovšetkým osláv,
a pod., ktoré rušia ostatných ubytovaných.
5.12. Fajčenie
Ubytovaný nesmie fajčiť v ubytovacej časti.

5.13. Omamné a psychotropné látky
Ubytovaný nesmie prechovávať a užívať omamné a psychotropné látky v celom areáli internátu.
5.14. Podnikateľská činnosť
Ubytovaný nesmie v areáli internátu vykonávať neohlásenú podnikateľskú alebo inú komerčnú činnosť, ani
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pre takúto činnosť využívať pridelenú izbu ako sídlo alebo sklad.
5.15. Zbrane
Ubytovaný nesmie v areáli internátu prechovávať alebo držať akékoľvek strelné zbrane a iné život
ohrozujúce predmety.
5.16. Zvieratá
Ubytovaný nesmie v ubytovacej časti držať alebo chovať žiadne zvieratá, predovšetkým psy, mačky, plazy
a hmyz. Po písomnej dohode so spolubývajúcimi môže ubytovaný na izbe chovať akváriové rybky, drobné
hlodavce alebo korytnačku. Ubytovaný je povinný toto potvrdenie uchovávať a na požiadanie predložiť na
sekretariát.
Výnimkou z tohto ustanovenia sú prípady, ktoré súvisia so zdravotným stavom ubytovaného, a ktoré
povoľuje riaditeľ.
5.17. Inštalácie
Ubytovaný nesmie svojvoľne zasahovať do inštalácií akéhokoľvek druhu.
5.18: Manipulácia s otvoreným ohňom v objektoch internátu
Ubytovaný nesmie manipulovať s otvoreným ohňom (sviečky, gril a pod.) v objektoch internátu.
5.19: Využívanie striech.
Ubytovaný nesmie vystúpiť na strešný priestor z dôvodu možného poškodenia izolácie.

VI. ČASŤ
Priestupky a postihy
Systém priestupkov a postihov v areáli internátu je bodový, tzn. každému priestupku je na základe pevnej
stupnice priradené opatrenie vo forme postihových bodov. Súčasťou opatrenia môže byť aj finančný postih.
Postihové body sa za celé obdobie bývania sčítavajú (pre návštevy platí toto ustanovenie rovnako).
Dosiahnutím súčtu postihových bodov 4 bude s ubytovaným rozviazaná Zmluva o ubytovaní, dosiahnutím
súčtu postihových bodov 5 bude ubytovanému trvalo odopretá možnosť ubytovania v internáte
a dosiahnutím súčtu postihových bodov 6 bude ubytovanému trvalo zakázaný vstup do ubytovacej časti.
Udeliť postihový bod(-y) je kvalifikovaný výlučne riaditeľ internátu, alebo ním písomne poverený
zamestnanec. Rozviazať Zmluvu o ubytovaní, trvalo odoprieť možnosť ubytovania alebo trvalo zakázať
vstup do ubytovacej časti môže výlučne riaditeľ internátu, pričom ubytovaný musí mať predtým možnosť
vyjadriť sa k svojmu priestupku.
Všetky opatrenia v nasledujúcom texte platia primerane aj pre návštevy (ak nie je uvedené inak).
Priestupky, ktoré presne nedefinuje tento Internátny poriadok, budú riešené individuálne.
6.1. Nedodržanie návštevných hodín
a) priestupok: svojvoľné predĺženie návštevných hodín o menej než ½ hod.
opatrenie: ústny dohovor ubytovanému
b) priestupok: opakované svojvoľné predĺženie návštevných hodín o menej než ½ hod.
opatrenie: za každé ďalšie svojvoľné predĺženie návštevných hodín je ubytovanému dočasne zadržaný
ubytovací preukaz a ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení poplatok za nocľah návštevy.
c) priestupok: svojvoľné predĺženie návštevných hodín o viac než ½ hod.
opatrenie: ubytovanému je dočasne zadržaný ubytovací preukaz a ubytovaný je povinný uhradiť na
ubytovacom oddelení poplatok nocľah návštevy.
6.2. Neuhradenie bytného v termíne danom Zmluvou o ubytovaní
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a) priestupok: úhrada bytného do 30 dní po termíne danom Zmluvou o ubytovaní
opatrenie: ústny dohovor a uhradenie zmluvnej pokuty v súlade so Zmluvou o ubytovaní
b) priestupok: opakovaná úhrada bytného do 30 dní po termíne danom Zmluvou o ubytovaní
opatrenie: za každú ďalšiu úhradu bytného do 30 dní po termíne danom Zmluvou o ubytovaní ubytovaný
uhradí zmluvnú poplatok v súlade so Zmluvou o ubytovaní a zároveň mu je udelený jeden postihový bod.
c) priestupok: neuhradenie bytného do 30 dní po termíne danom Zmluvou o ubytovaní.
opatrenie: Ubytovateľ odstúpi od Zmluvy o ubytovaní, ubytovanému bude odopretá možnosť ubytovania
a vstupu do ubytovacej časti v budúcnosti.
6.3. Neuhradenie zmluvnej pokuty.
priestupok: neuhradenie zmluvnej pokuty z dôvodu nedodržania termínu úhrady bytného, neuhradenie
poplatku na základe priestupku.
opatrenie: Ubytovateľ odstúpi od Zmluvy o ubytovaní, ubytovanému bude odopretá možnosť ubytovania
a vstupu do ubytovacej časti v budúcnosti (aj napriek skutočnosti, že ubytovanému by bolo v budúcnosti
ubytovanie pridelené fakultou).
6.4. Zapožičanie ubytovacieho preukazu alebo povolenia k pobytu neubytovanej osobe, pozmeňovanie
údajov na ubytovacom preukaze, alebo povolení na pobyt.
priestupok: zapožičanie ubytovacieho preukazu alebo povolenia k pobytu neubytovanej osobe za účelom
vstupu neubytovanej osoby do ubytovacej časti v rozpore so stanovenými pravidlami, alebo preukázanie sa
zapožičaným ubytovacím preukazom alebo povolením k pobytu počas legitimovania kompetentným
pracovníkom
opatrenie: ubytovanému, ktorý preukaz alebo povolenie zapožičal, aj neubytovanej osobe, ktorá preukaz
alebo povolenie k pobytu použila, budú udelené tri postihové body, a ubytovaný je povinný uhradiť na
ubytovacom oddelení poplatok vo výške 50,00 € (1 506,30 Sk).
6.5. Falšovanie ubytovacieho preukazu alebo povolenia k pobytu
priestupok: výroba falošného ubytovacieho preukazu alebo povolenia na pobyt, preukázanie sa falšovaným
ubytovacím preukazom alebo falšovaným povolením k pobytu za účelom vstupu alebo pri legitimovaní
kompetentným pracovníkom
opatrenie: ubytovanému, ktorý preukaz alebo povolenie zapožičal k falšovaniu, aj neubytovanej osobe,
ktorá falšovaný preukaz alebo falšované povolenie k pobytu použila, budú udelené tri postihové body,
a ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení poplatok vo výške 100,00 € (3 012,60 Sk).
6.6. Použitie iného ako oficiálneho (vrátnica) vstupu do internátu
priestupok: ubytovaný využije na vstup do ubytovacej časti iný ako oficiálny vstup, najmä protipožiarne
schodisko alebo okná
opatrenie: za každé porušenie tohto pravidla bude ubytovanému udelený jeden postihový bod

6.7. Vpustenie osoby do ubytovacej časti mimo vyhradených vstupov (vrátnic)
priestupok: ubytovaný vpustí inú osobu (nerozlišuje sa, či ide o ubytovaného alebo neubytovaného) do
ubytovacej časti mimo oficiálneho vstupu (vrátnice), najmä cez protipožiarne schodisko alebo okno
opatrenie: ubytovanému bude udelený jeden postihový bod a ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom
oddelení poplatok vo výške 20,00 € (602,50 Sk).
6.8. Fajčenie v ubytovacej časti
a) priestupok: fajčenie v ubytovacej časti
opatrenie: ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení poplatok vo výške 20,00 € (602,50 Sk).
b) priestupok: opakované fajčenie v ubytovacej časti
opatrenie: za každé ďalšie porušenie zákazu fajčenia v ubytovacej časti bude ubytovanému pridelený
jeden postihový bod. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, bude postihový bod udelený návšteve,
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aj ubytovanému, ktorý je za ňu zodpovedný. Ubytovaný je povinný uhradiť na sekretariáte poplatok vo výške
40,00 € (1 205,00 Sk).
6.9. Hlučné správanie (správanie je hlučné práve vtedy, keď aspoň jeden z ubytovaných podá voči tomuto
správaniu sťažnosť)
a) priestupok: ubytovaný alebo návšteva svojím správaním rušia ostatných ubytovaných
opatrenie: ústne napomenutie
b) priestupok: ubytovaný alebo návšteva opakovane svojím správaním rušia ostatných ubytovaných
opatrenie: za každé ďalšie porušenie pravidla o hlučnom správaní je udelený ubytovanému alebo
návšteve jeden postihový bod. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, bude postihový bod udelený
návšteve, aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných
a/alebo návštevníkov, postihový bod bude udelený každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru
zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť na sekretariáte poplatok vo výške 20,00 € (602,50 Sk).
6.10. Používanie nepovolených spotrebičov
priestupok: používanie zakázaných výhrevných elektrospotrebičov a varičov v ubytovacej časti
opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom
oddelení poplatok vo výške 40,00 € (1 205,00 Sk).
6.11. Ničenie a poškodzovanie majetku internátu
priestupok: ubytovaný zámerné ničí alebo poškodzuje majetok internátu
opatrenie: ubytovanému budú udelené tri postihové body. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva,
budú tri postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa
jedná o skupinu ubytovaných a/alebo návštevníkov, tri postihové body budú udelené každému
zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť na sekretariáte poplatok vo
výške 100,00 € (3 012,60 Sk) a má zároveň povinnosť uhradiť spôsobenú škodu vo výške určenej
Škodovou komisiou.
6.12. Svojvoľná manipulácia s majetkom internátu
priestupok: ubytovaný svojvoľne prestavuje alebo rozoberá nábytok v rámci izby, alebo vynáša riady alebo
iný inventár vo vlastníctve internátu z bufetu a izieb
opatrenie: ubytovanému bude udelený jeden postihový bod.
6.13. Svojvoľné zásahy do inštalácií akéhokoľvek druhu
priestupok: ubytovaný svojvoľne zasahuje do inštalácií akéhokoľvek druhu
opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom
oddelení poplatok vo výške 50,00 € (1 506,30 Sk).
6.14. Vyhadzovanie predmetov z okien a balkónov
priestupok: ubytovaný vyhadzuje z okien predmety alebo odpadky
opatrenie: ubytovanému budú udelené tri postihové body. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva,
budú tri postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa
jedná o skupinu ubytovaných a/alebo návštevníkov, tri postihové body budú udelené každému
zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení
poplatok vo výške 70,00 € (2 108,80 Sk).
6.15. Svojvoľné preubytovanie sa
priestupok: ubytovaný sa presťahuje na inú, než pridelenú izbu bez vedomia a povolenia sekretariátu
opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a zároveň je povinný uhradiť na sekretariáte
poplatok vo výške 20,00 € (602,50 Sk).
6.16. Držanie alebo užívanie omamných alebo psychotropných látok
9

priestupok: ubytovaný drží alebo užíva omamné alebo psychotropné látky kdekoľvek v areáli internátu
opatrenie: ubytovanému, ktorému bude dokázané držanie alebo užívanie omamných alebo psychotropných
látok kdekoľvek v areáli internátu, budú udelené štyri postihové body. V prípade, že toto pravidlo porušuje
návšteva v ubytovacej časti, budú štyri postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému, ktorý za
návštevu zodpovedá.
6.17. Zvieratá
priestupok: ubytovaný v ubytovacej časti bez povolenia vedúceho sekretariátu chová nepovolené zvieratá
(pozri bod 5.16.)
opatrenie: ubytovanému sú udelené dva priestupkové body.
6.18. Nepovolená podnikateľská činnosť
priestupok: ubytovaný vykonáva na izbe alebo inde v objekte internátu nepovolenú a neohlásenú
podnikateľskú činnosť
opatrenie: ubytovanému sú udelené dva postihové body.
6.19. Hygiena a poriadok
a) priestupok: ubytovaný nedodržuje hygienické pravidlá (pozri bod 4.4. a bod 5.7.). Stav hygieny je
kvalifikovaný posúdiť riaditeľ internátu, alebo ním poverená osoba.
opatrenie: ústne napomenutie
b) priestupok: ubytovaný opakovane nedodržuje hygienické pravidlá. Stav hygieny je kvalifikovaná posúdiť
riaditeľ internátu, alebo ním poverená osoba.
opatrenie: ubytovanému sú udelené dva postihové body za každý ďalší priestupok proti pravidlám
o hygiene. Ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení poplatok vo výške 70,00 € (2 108,80
Sk).
6.20. Zbrane
priestupok: ubytovaný prechováva na pôde internátu strelné, alebo iné zbrane
postih: ubytovanému budú udelené dva postihové body.
6.21. Nedodržiavanie zásad slušného správania
priestupok: ubytovaný sa správa v rozpore so zásadami slušného správania, poškodzuje dobré meno,
ľudskú dôstojnosť a občiansku česť iných ubytovaných, návštevníkov alebo zamestnancov internátu
opatrenie: podľa závažnosti správania ubytovaného mu budú udelené minimálne dva postihové body.
V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, budú minimálne dva postihové body udelené návšteve, aj
ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných a/alebo
návštevníkov, minimálne dva postihové body budú udelené každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru
zavinenia.
6.22. Násilné správanie
priestupok: ubytovaný sa správa násilne voči iným ubytovaným, návštevníkom, zamestnancom internátu,
pracovníkom SBS a vykonáva verbálny nátlak, alebo ich fyzicky ohrozuje
opatrenie: podľa závažnosti správania ubytovaného mu budú udelené minimálne tri postihové body.
V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, budú minimálne tri postihové body udelené návšteve, aj
ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných a/alebo
návštevníkov, minimálne tri postihové body budú udelené každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru
zavinenia.
6.23. Odmietnutie spolubývajúceho
a) priestupok: ubytovaný bez zjavného dôvodu odmietne bývať s iným ubytovaným, ktorému bolo lôžko
pridelené na základe rozhodnutia sekretariátu.
opatrenie: ústne napomenutie
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b) priestupok: ubytovaný bez zjavného dôvodu opakovane odmietne bývať s iným ubytovaným, ktorému
bolo lôžko pridelené na základe rozhodnutia sekretariátu.
opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a uhradí zmluvný poplatok vo výške 20,00 €
(602,50 Sk).
6.24. Manipulácia s otvoreným ohňom v objektoch internátu
Priestupok: Ubytovaný, alebo jeho návšteva manipuluje s otvoreným ohňom (sviečky, gril a pod.)
v priestore objektov internátu.
Opatrenie: Ubytovanému budú udelené dva postihové body. V prípade, že toto pravidlo porušuje
návšteva, budú dva postihové body udelené návšteve, aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá.
V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných, alebo návštevníkov, dva postihové body budú udelené
každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom
oddelení poplatok vo výške 70,00 € (2 108,80 Sk).
6.25. Ubytovaný vystúpil na strešný priestor
Priestupok: Ubytovaný, alebo jeho návšteva vystúpili na strešný priestor.
Opatrenie: Ubytovanému bude udelený jeden postihový bod. V prípade, že toto pravidlo porušuje
návšteva, bude jeden postihový bod udelený návšteve, aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá.
V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných a/alebo návštevníkov, jeden postihový bod bude udelený
každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia.
6.26. Ubytovaný nedodržuje pravidlá správania sa na internátnej počítačovej sieti.
Priestupok: Ubytovaný porušuje pravidlá správania sa na internátnej počítačovej sieti.
Opatrenie: podľa závažnosti správania sa ubytovaného mu bude odoprený prístup k počítačovej sieti
minimálne jeden týždeň, maximálne však na jeden mesiac.
Priestupok: Ubytovaný opakovane porušuje pravidlá správania sa na internátnej počítačovej sieti.
Opatrenie: ubytovanému bude odoprený prístup k počítačovej sieti na jeden mesiac.
6.27. Oneskorené odubytovanie.
Priestupok: Ubytovaný si nepovolene predĺži ubytovanie nad rámec Zmluvy o ubytovaní.
Opatrenie:
Ubytovanému budú udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný uhradiť na
ubytovacom oddelení poplatok vo výške 4,00 € (120,50 Sk) za každý deň predĺženia ubytovania a bytné
podľa platného cenníka za dané obdobie.
6.28. Neodubytovanie.
Priestupok: Ubytovaný sa neodubytuje ani po výzve.
Opatrenie: Ubytovanému bude udelených päť postihových bodov a bude komisionálne deložovaný
z ubytovacích priestorov. Zároveň je ubytovaný povinný uhradiť na sekretariáte poplatok vo výške 40,00 €
(1 205,00 Sk).

ČASŤ VII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
7.1.
7.2.
7.3.

Tento ubytovací poriadok bol prerokovaný na valnom zhromaždení spoločníkov spoločnosti
UNINOVA HOSTEL s.r.o. v Bratislave dňa 1. júla 2009.
Ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 31.8.2009
Internátny poriadok možno v prípade potreby upraviť alebo pozmeniť písomnou formou.
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Ing. Ján Humeník
riaditeľ internátu
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