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UBYTOVACÍ PORIADOK 
PRE UBYTOVACIE ZARIADENIE  

INTERNÁT SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 50 

821 07 Bratislava 
(ďalej len „Ubytovací poriadok“) 

 
 

Časť I. 
Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Ubytovacie zariadenie INTERNÁT SLOVNAFT, a.s. (ďalej len „Internát“ alebo 
„ubytovacie zariadenie“), ktorého vlastníkom je spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom 
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 426/B (ďalej len „Ubytovateľ“), je 
zariadenie účelovo určené na prechodné ubytovanie: 

- študentov vysokých škôl,  
- iných osôb so súhlasom Ubytovateľa. 

1.2 Prechodné ubytovanie (ďalej len „ubytovanie“) sa poskytuje na základe uzavretej 
Rámcovej zmluvy o ubytovaní pre právnické osoby (Objednávateľov), na základe ktorej 
sa poskytuje prechodné ubytovanie osobám v zmluve uvedeným (ďalej len „Zmluva 
o ubytovaní“), alebo na základe Ubytovacieho dekrétu pre fyzické osoby (ďalej len 
„Ubytovací dekrét“) v: 

1.2.1 zariadených 1 izbových bunkách s 1 alebo 2 lôžkami, v ktorých sa poskytuje 
ubytovanie najmä po lôžkach,  

1.2.2 zariadených 2 izbových bunkách s 2 lôžkami, v ktorých sa poskytuje ubytovanie najmä 
po lôžkach, príp. izbách.  

Pri poskytnutí  ubytovania po lôžkach alebo izbách je sociálne zariadenie na bunke 
spoločné. Zariadená kuchyňa sa nachádza na chodbe a je spoločná pre všetkých 
Ubytovaných na príslušnej chodbe. 

1.3 Na ubytovanie v zmysle tohto Ubytovacieho poriadku nie je právny nárok.  

1.4 Ubytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať ubytovanie len na dobu dlhšiu ako 3 
kalendárne mesiace. 

1.5 Ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku sa na ubytovanie podľa Zmluvy o ubytovaní 
vzťahujú len primerane. 

 
Časť II. 

Vznik a zánik ubytovania 
 

2.1 Ubytovanie vzniká dňom nástupu na ubytovanie pri osobách, ktorým sa ubytovanie 
poskytuje na základe  Zmluvy o ubytovaní alebo dňom uvedeným v Ubytovacom 
dekréte. 

2.2 Pri nástupe na ubytovanie je Ubytovaný povinný predložiť správcovi ubytovacieho 
zariadenia:  

a) Ubytovací dekrét, 

b) Fotografiu rozmerov 3,5 x 3,0 cm na ubytovací preukaz, nie staršiu ako 2 roky, 

c) doklad o zaplatení ceny ubytovania za prvé 3 mesiace ubytovania formou poštového 
poukazu alebo bankového prevodu, 
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d) u študentov VŠ index, prípadne potvrdenie o návšteve školy, pričom za študenta VŠ 
sa považuje fyzická osoba vo veku maximálne do  26 rokov,   

2.3 Pri prevzatí izby/lôžka je Ubytovaný povinný podpísať Záznam o prevzatí a odovzdaní 
buniek/izieb, v ktorom potvrdí správcovi ubytovacieho zariadenia prevzatie inventára 
a jeho stav. 

2.4 Ubytovanie zaniká:  

2.4.1 Uplynutím doby uvedenej v Ubytovacom dekréte/Zmluve o ubytovaní. 

2.4.2 Predčasným odchodom Ubytovaného/Odstúpením od Ubytovacieho dekrétu zo strany 
Ubytovaného. 

2.4.3 Odstúpením Ubytovateľa od Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho dekrétu z dôvodov, ak 
Ubytovaný:  

a) aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve Ubytovateľa hrubo porušuje dobré mravy, 
b) hrubo porušuje svoje povinnosti zo Zmluvy o ubytovaní a/alebo tohto Ubytovacieho 

poriadku, 
c) je v omeškaní s úhradou ceny za ubytovanie alebo ak nepreukáže správcovi 

ubytovacieho zariadenia doklad o zaplatení ceny za ubytovanie do 20. dňa aktuálneho 
mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac,   

d) ubytuje cudziu osobu v priestoroch vyhradených mu na ubytovanie, 
e) umožní tretej osobe užívanie priestorov vyhradených mu na ubytovanie,  
f) hrubo poškodí priestory vyhradené mu na ubytovanie, ubytovacie zariadenie, jeho 

príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia,   
g) ohrozí bezpečnosť ostatných spolubývajúcich v Internáte,  
h) drží alebo chová domáce zvieratá v priestoroch vyhradených mu na ubytovanie, 
i) jeho zdravotný stav obmedzuje alebo ohrozuje spoluubytovaných, vyžaduje pomoc 

a opateru blízkej osoby, ktorá s ním nie je ubytovaná,  
j) preukázateľne použije internetové pripojenie zabezpečené Ubytovateľom 

v ubytovacom zariadení na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do 
akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými 
mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo 
zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných 
informácií, a pod. 

2.4.4 Obe zmluvné strany sú oprávnené vypovedať Zmluvu o ubytovaní/Ubytovací dekrét 
písomne aj bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Na 
spôsob doručenia sa primerane použijú ustanovenia bodu 2.4.5., resp. bodu 2.4.6. tejto 
časti Ubytovacieho poriadku. 

2.4.5 Písomné oznámenie o odstúpení/výpovedi od Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho 
dekrétu  sa doručuje Ubytovanému osobne oproti jeho písomnému potvrdeniu 
o prevzatí alebo doporučeným listom s doručenkou zaslaným na jeho adresu uvedenú 
v Zmluve o ubytovaní/ v Ubytovacom dekréte. Pokiaľ si Ubytovaný toto oznámenie z 
akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa oznámenie za doručené na 5. deň po 
jeho odoslaní, aj keď sa Ubytovaný o jeho doručení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak 
Ubytovaný odmietne oznámenie prevziať, považuje sa toto za doručené dňom, kedy 
bolo prevzatie odmietnuté. 

2.4.6 Pri odstúpení/výpovedi od Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho dekrétu je Ubytovaný 
povinný písomné oznámenie o odstúpení/výpoveď Ubytovaného zaslať doporučeným 
listom s doručenkou na adresu sídla Ubytovateľa. 

2.5 Pri odstúpení od Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho dekrétu zmluvný vzťah zaniká 
a ubytovanie sa zrušuje dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho dekrétu, 
si zmluvné strany plnenia poskytnuté v súlade so Zmluvou o ubytovaní/Ubytovacím 
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dekrétom nevracajú (t.j. zmluva zaniká ex nunc). Ubytovateľ má právo na úhradu ceny 
za ním poskytnuté ubytovanie za skutočný čas trvania ubytovania.  

2.6 Pri ukončení ubytovania v Internáte je povinný každý Ubytovaný osobne odovzdať 
správcovi: 

- vyčistenú pridelenú izbu/lôžko s príslušenstvom s inventárom v pôvodnom stave, 
resp. v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu, 

- posteľnú bielizeň, deku, paplón, vankúš, ubytovací preukaz a kľúč od izby,  
- podpísať Záznam o prevzatí a odovzdaní buniek/izieb. 

 
Časť III. 

Cena za ubytovanie a jej splatnosť 
 

3.1 Výška ceny za ubytovanie je stanovená v Zmluve o ubytovaní alebo v Ubytovacom 
dekréte. 
  

3.2 Cena za ubytovanie je určená  cenníkom, ktorý je platný od 1.9. príslušného 
kalendárneho roka do 31.8. nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
3.3 Pri ubytovaní na základe Ubytovacieho dekrétu je v ubytovacom zariadení 

zabezpečený predplatný systém platbou poštovým poukazom alebo bankovým 
prevodom. Ubytovaný je povinný uhrádzať cenu za ubytovanie poskytnuté 
Ubytovateľom vrátane DPH za kalendárny mesiac vopred, a to vždy k 20. dňu 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe na ubytovanie je Ubytovaný 
povinný uhradiť cenu ubytovania za prvé 3 mesiace naraz. Pri ubytovaní na základe 
Zmluvy o ubytovaní sa cena za ubytovanie platí na základe faktúry so splatnosťou 17 
dní odo dňa vystavenia faktúry.  
 

3.3.1 Doklad o zaplatení je Ubytovaný povinný bezodkladne po zaplatení ceny ubytovania 
odovzdať do schránky pri dverách kancelárie správcu ubytovacieho zariadenia, 
nachádzajúcej sa na prízemí ubytovacieho zariadenia, prípadne uvedený poslať na       
emailovú adresu kontaktnej osoby za Ubytovateľa uvedenú v Ubytovacom dekréte, 
najneskôr do 22. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

3.4 Poštové poukazy na účely platenia ceny za ubytovanie sa nachádzajú na recepcii 
Internátu. Pri platbe bankovým prevodom je potrebné uhrádzať peňažné prostriedky na 
nasledovný IBAN: SK23 1100 0000 0026 2600 3296, variabilný symbol 60753. 
 

3.5 V prípade predčasného ukončenia ubytovania oslobodeného od dane z pridanej 
hodnoty (platí pre fyzické osoby – Ubytovaných), ak skutočná doba ubytovania 
nepresiahne 3 kalendárne mesiace, Ubytovateľ do 15 dní od skončenia posledného 
mesiaca ním poskytnutého ubytovania vystaví Ubytovanému opravnú faktúru za 
predchádzajúce obdobie ubytovania a novú faktúru, v ktorej uplatní daň z pridanej 
hodnoty. Takto vystavená faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o dani z pridanej hodnoty“) aj príslušný variabilný symbol a obdobie, ku ktorému sa 
faktúra vzťahuje. 

 
3.6 Platobná povinnosť Ubytovaného sa považuje za splnenú v deň, kedy bude príslušná 

platba pripísaná na bankový účet Ubytovateľa. V prípade, ak deň splatnosti faktúry 
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, Ubytovaný je povinný uhradiť faktúru v 
predstihu tak, aby posledný deň splatnosti faktúry bola fakturovaná suma pripísaná na 
bankový účet Ubytovateľa.  
 

3.7 Ubytovaný hradí poplatky banky Ubytovaného; prípadné ďalšie náklady účtované inými 
bankami (korešpondenčnými a bankou Ubytovateľa) znáša Ubytovateľ. 
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3.8 Ak bude Ubytovaný v omeškaní so zaplatením ceny ubytovania alebo jej časti je 
Ubytovateľ oprávnený fakturovať Ubytovanému úrok z omeškania zo sumy, s úhradou 
ktorej je v omeškaní za dobu omeškania (t.j. odo dňa kedy sa Ubytovaný dostal do 
omeškania až po deň skutočnej úhrady) vo výške jednomesačnej sadzby EURIBOR + 
8% p.a. (360 dňová báza) platnej v prvý pracovný deň mesiaca, kedy došlo 
k omeškaniu. V prípade, ak kotácia 1 mesačnej sadzby EURIBOR je záporná, Zmluvné 
strany použijú 1 mesačnú sadzbu EURIBOR vo výške 0 % p.a. Ubytovaný je povinný 
zaplatiť úrok z omeškania do 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, ktorou 
mu Ubytovateľ vyúčtuje úrok z omeškania. Táto faktúra sa nebude považovať za 
faktúru pre účely DPH.  Tým nie je dotknuté právo Ubytovateľa odstúpiť od príslušnej 
zmluvy, t. j. od Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho dekrétu. V prípade, ak z označenia 
platby uskutočnenej Ubytovaným  jednoznačne nevyplýva, ktorú faktúru touto platbou 
uhrádza, bude platba považovaná za úhradu faktúry za úrok z omeškania (postupnosť 
podľa dátumu vystavenia faktúry od najstaršej po najnovšiu) a splatnej dlžnej sumy, 
prípadne pokuty, penále (postupnosť podľa dátumu vystavenia faktúry od najstaršej po 
najnovšiu). 
 

3.9 Ubytovateľ a Ubytovaný sú oprávnení jednostranne zmeniť čísla bankového spojenia 
(IBAN), banku, o čom v dostatočnom predstihu upozornia druhú zmluvnú stranu, 
a zároveň druhú zmluvnú stranu požiadajú o úhradu na nové číslo bankového účtu. 
Uvedené zmeny nebudú mať vplyv na splatnosť faktúry. 

 
3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pri ubytovaní poskytnutom Ubytovateľom na základe 

Zmluvy o ubytovaní je Ubytovaný oprávnený bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných 
dní od obdržania faktúry túto faktúru vrátiť Ubytovateľovi s písomným odôvodnením 
bez zaplatenia, ak neobsahuje formálne alebo obsahové náležitosti vyžadované 
v súlade s platným zákonom o dani z pridanej hodnoty. V takom prípade prestáva 
plynúť pôvodná lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 
vystavenia novej alebo opravenej faktúry. 
 

3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku 
po lehote splatnosti voči Ubytovanému, ako aj pohľadávku po lehote splatnosti 
nadobudnutú postúpením od iného člena Skupiny MOL/SLOVNAFT oproti akejkoľvek 
existujúcej pohľadávke Ubytovaného, ktorú Ubytovaný má voči Ubytovateľovi. O 
takomto započítaní pohľadávky je Ubytovateľ povinný Ubytovaného písomne 
informovať. 

 
3.12 Ubytovanie v ubytovacom zariadení nie je predmetom dane za ubytovanie. 
 

 
Časť IV. 

Práva a povinnosti Ubytovaného 
 

4.1 Ubytovaný má právo:  

4.1.1 Užívať pridelenú izbu, resp. bunku s lôžkom a spoločné priestory.  

 

4.2. Ubytovaný je povinný: 

4.2.1. pri nástupe na ubytovanie uhradiť cenu za ubytovanie naraz za 3 mesiace vopred, a 
po 3 mesiacoch predplácať cenu za ubytovanie pravidelne k 20. dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac a doklad o zaplatení ceny za 
ubytovanie predkladať správcovi ubytovacieho zariadenia spôsobom uvedeným v časti 
III. bod. 3.3, odsek 3.3.1. tohto Ubytovacieho poriadku, 

4.2.2 udržiavať hygienu, čistotu a poriadok na izbe, resp. v bunke, v ktorej má pridelené 
ubytovanie, ako aj v spoločných priestoroch,  
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4.2.3 čo najšetrnejšie a  najhospodárnejšie používať zariadenie ubytovacieho zariadenia, 
inventár a pridelené veci, 

4.2.4 odstrániť/nahradiť škodu, ktorú spôsobil Ubytovateľovi, a to na základe výzvy správcu 
ubytovacieho zariadenia, 

4.2.5 dodržiavať Ubytovací poriadok v plnom rozsahu,  

4.2.6 riadiť sa pokynmi správcu ubytovacieho zariadenia, 

4.2.7 oboznámiť sa s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnymi 
predpismi a tieto po celú dobu ubytovania dodržiavať,  

4.2.8 v prípade požiaru, resp. inej mimoriadnej udalosti konať v zmysle požiarnych 
poplachových smerníc a riadiť sa požiarnym evakuačným plánom, ktoré sa nachádzajú 
v ubytovacom zariadení, riadiť sa iba pokynmi z danej dokumentácie, pokynmi 
z hlasovej signalizácie požiaru a pokynmi záchranných zložiek,  

4.2.9 fyzicky si prejsť únikové cesty a únikové východy, poznať spôsob ich otvárania . Pri 
evakuácii postupovať po najkratšej únikovej ceste smerom von z objektu na 
zhromažďovacie miesto . Zdržať sa na zhromažďovacom mieste  potrebný čas do 
pokynov záchranných zložiek,  

4.2.10 V žiadnom prípade nevstupovať do častí objektu zasiahnutých požiarom, alebo 
splodinami horenia bez doprovodu hasičov pokiaľ si to miera ohrozenia na mieste kde 
sa ubytovaný zdržiava nevyžaduje,  

4.2.11 pri prvom nástupe na ubytovanie, resp. pri prevzatí izby/lôžka, resp. bunky strpieť 
poučenie o zásadách ochrany pred požiarmi a zásadách o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v ubytovacom zariadení a poučenie o umiestnení dokumentácie 
ochrany pred požiarmi (požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, a 
iné), ktoré vykoná správca ubytovacieho zariadenia,  

4.2.12 pred odchodom z izby/bunky uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a 
priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, 
uzavrieť okná a zamknúť vchodové dvere izby, resp. bunky, 

4.2.13 preukazovať sa platným ubytovacím preukazom pri vstupe do Internátu, ktorý je 
neprenosný,  

4.2.14 nahlasovať poruchy a/alebo potreby opráv pridelenej izby/bunky a jej vybavenia na 
recepcii ubytovacieho zariadenia, inak Ubytovaný zodpovedá za škodu spôsobenú 
porušením tejto povinnosti,  

4.2.15 sprístupniť pridelenú izbu/bunku zamestnancom Ubytovateľa alebo správcovi 
ubytovacieho zariadenia za účelom vykonania opráv alebo kontroly dodržiavania 
Ubytovacieho poriadku,  

4.2.16 dodržiavať zásady slušného správania a nerušiť ostatných Ubytovaných, 

4.2.17 všetky elektrospotrebiče, ktoré si prinesie so sebou do ubytovacieho zariadenia musia 
byť riadne prihlásené u správcu ubytovacieho zariadenia a musia spĺňať normu STN 
331610. Ubytovaný je v plnej miere povinný používať všetky elektrické a elektrotepelné 
spotrebiče a zariadenia v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky (Ubytovaný zodpovedá za revízie, používanie v zmysle návodu 
na obsluhu a iné) a zaobchádzať s nimi tak, aby nespôsobil zvýšené riziko vzniku 
požiaru alebo inej nežiaducej, príp. mimoriadnej udalosti. Elektrické spotrebiče môžu 
byť vnesené na izbu/bunku a používané len po súhlase správcu ubytovacieho 
zariadenia a elektrotepelné spotrebiče môžu byť používané len po písomnom súhlase 
správcu ubytovacieho zariadenia. 

 

4.3. Ubytovaným je prísne zakázané:  



Strana 6 z 8 
 

4.3.1 poskytovať prenocovanie iným osobám, ktoré nemajú udelené ubytovanie 
v ubytovacom zariadení na základe Zmluvy o ubytovaní a/alebo Ubytovacieho dekrétu, 

4.3.2 prijímať návštevy mimo určeného času v zmysle bodu 6.3 VI. časti Ubytovacieho 
poriadku, 

4.3.3 presťahovať sa svojvoľne do inej izby/bunky, 

4.3.4 premiestňovať inventár v izbách, študovniach, kuchynkách, 

4.3.5 poškodzovať inventár a predmety, ktoré sú súčasťou ubytovacieho zariadenia,  

4.3.6 oblepovať steny, okná, dvere a iné plochy akýmkoľvek materiálom,  

4.3.7 prechovávať predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť ostatných ubytovaných, 

4.3.8 vnášať do budovy Internátu veci nečisté, zapáchajúce, ľahko zápalné, výbušné, 

4.3.9 prechovávať alebo chovať zvieratá, 

4.3.10 zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu a poškodzovať zariadenie a inventár 
ubytovacieho zariadenia, 

4.3.11 používať varič na izbách a chodbách, 

4.3.12 fajčiť v iných ako vyhradených priestoroch, vstupovať do ubytovacieho zariadenia pod 
vplyvom alkoholu a tento užívať v ubytovacom zariadení, vstupovať do ubytovacieho 
zariadenia pod vplyvom omamných a psychotropných látok, rovnako platí zákaz na 
vnášanie a užívanie omamných a psychotropných látok v ubytovacom zariadení, 

4.3.13 vchádzať do ubytovacieho zariadenia a vychádzať z neho v znečistených pracovných 
odevoch, 

4.3.14 uskladňovať bicykle na izbách a chodbách, tieto sú Ubytovaní povinní odkladať do 
vyhradenej uzamykateľnej miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí ubytovacieho 
zariadenia, 

4.3.15 zatarasovať únikové východy, 

4.3.16 ničiť výstražné tabule a iné informácie, ktoré sa vzťahujú na protipožiarnu ochranu 
objektu, alebo bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo sú zverejňované v záujme 
ochrany osôb a majetku, ako aj ničiť alebo vynášať z objektu súčasti požiarnych 
zariadení (napríklad hadice z nástenných hydrantov, hasiace prístroje a ich časti 
a podobne), 

4.3.17 vstupovať do technologických častí a priestorov ubytovacieho zariadenia (napríklad do 
elektro rozvodní, výťahových a technologických šácht a podobne) ) a do priestorov so 
zákazom vstupu nepovolaným osobám, 

4.3.18 používať  akékoľvek poškodené elektrické alebo iné zariadenia, 
 

4.4 Tepelne pripravovať stravu mimo určených miest, používať otvorený oheň mimo 
určených miest (vrátane fajčenia mimo určených miest )  a používať tepelné spotrebiče 
vrátane spotrebičov s otvoreným ohňom bez povolenia a v rozpore s požiadavkami 
výrobcu . Všetky plané poplachy ZHU spustením požiarnej signalizácie (spôsobené      
týmto nedbanlivým  správaním sa Ubytovaných)  budú riešené náhradou škody 
Ubytovaným Ubytovateľovi. V prípade opakovania sa týchto prípadov tým istým 
Ubytovaným budú riešené vylúčením z ubytovania. Prípady príčin požiarov  spôsobené 
týmto nezodpovedným konaním  budú mimo náhrady škody Ubytovateľovi  riešené 
vylúčením z ubytovania . 

4.5 Porušenie vyššie uvedených povinností alebo zákazov bude podľa povahy   
považované za hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku. 

 
Časť V. 

Práva a povinnosti Ubytovateľa 
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5.1 Ubytovateľ má právo:  

5.1.1 Vstúpiť aj bez vedomia Ubytovaného do priestorov pridelenej izby/bunky v prípadoch, 
ak hrozí škoda na zdraví alebo na majetku, pri kontrole štátnych orgánov, za účelom 
kontroly užívania ubytovacieho zariadenia v súlade s Ubytovacím poriadkom, 
v ostatných prípadoch len na základe predchádzajúceho upozornenia a v sprievode 
ďalšej osoby, 

5.1.2 Vysťahovať Ubytovaného, prípadne uložiť jeho veci v priestore k tomu určenom na 
náklady Ubytovaného, ak Ubytovaný neodovzdá k dátumu zániku ubytovania pridelenú 
izbu/bunku, 

5.1.3 Presťahovať Ubytovaného na iné lôžko/izbu/bunku. 

 

5.2 Ubytovateľ je povinný: 

5.2.1 Odovzdať Ubytovanému bunku, resp. izbu s príslušenstvom v stave spôsobilom na 
riadne užívanie, 

5.2.2 Zaistiť Ubytovanému riadny a nerušený výkon práv spojených s ubytovaním. 

 

5.3 Ubytovateľ zabezpečuje nasledovné služby: 

5.3.1 pravidelné denné upratovanie izieb aj spoločných priestorov v Internáte (najmä chodby, 
študovne, kuchynky, schodištia),  

5.3.2 výmenu posteľnej bielizne – raz za 2 týždne,  

5.3.3 dva krát ročne dezinsekciu a deratizáciu celého ubytovacieho zariadenia, 

5.3.4 možnosť využitia spoločenských miestností (študovní). 

 
Časť VI. 

Vnútorný poriadok 
 

6.1 Nočný kľud je v Internáte od 22.00 hod. do 05.00 hod. V čase nočného kľudu je 
zakázané akékoľvek hlučné správanie, hranie na hudobných nástrojoch, spev a pod. 

6.2 Budova Internátu sa uzamyká od 22.00 hod. do 05.00 hod. 

6.3 Návštevy v Internáte sú povolené denne v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod., pričom 
návštevníci sú povinní zapísať sa do Knihy návštev, ktorá sa nachádza na recepcii 
Internátu. Pri odchode sú návštevy povinné odpísať sa z Knihy návštev. Za 
nedodržanie tejto povinnosti je zodpovedný Ubytovaný, ktorý návštevu prijal. 

 

Časť VII. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

7.1 Ubytovateľ spracúva osobné údaje ubytovaných v súlade s platnými právnymi 
predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky informácie, týkajúce sa ochrany 
osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností 
Ubytovateľa ako prevádzkovateľa sú zverejnené a aktualizované na internetovej 
stránke www.slovnaft.sk odkaz Ochrana osobných údajov, sekcia podľa účelu 
spracúvania osobných údajov.  

7.2 Tento Ubytovací poriadok je záväzný pre všetkých ubytovaných, pre návštevy 
v ubytovacom zariadení, pre Ubytovateľa a pre správcu ubytovacieho zariadenia. 
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Ubytovaný je povinný zaviazať svoju návštevu  dodržiavaním tohto Ubytovacieho 
poriadku. 

7.3 Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Ubytovacieho poriadku pre poskytnutie 
ubytovania v ubytovacom zariadení. Aktuálne znenie Ubytovacieho poriadku je 
vyvesené v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia a na webovom sídle 
Ubytovateľa:  https://slovnaft.sk/sk/o-nas/sprava-nehnutelnosti. 

7.4 Porušenie ktoréhokoľvek bodu tohto Ubytovacieho poriadku sa považuje za hrubé 
porušenie povinností Ubytovaného s možnosťou odstúpenia Ubytovateľa od Zmluvy 
o ubytovaní alebo Ubytovacieho dekrétu.   

7.5 Pre vzťahy týmto Ubytovacím poriadkom neupravené platia ustanovenia § 754 a nasl. 
Občianskeho zákonníka, Zmluvy o ubytovaní/Ubytovacieho dekrétu a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR.  

7.6 Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.9.2020. 

 
 
 
Príloha: Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov 
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1,  824 12 Bratislava 


