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    Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

                                    Zavarská 9, 917 28 Trnava 

 

UBYTOVACÍ PORIADOK 

 

v podnikateľskej činnosti 
(študenti, samoplatci) 

 

Platnosť ubytovacieho poriadku: od 01.09.2018. 

 

Študent – žiak, ktorý má pridelené ubytovanie vysokou školou. 

Samoplatca – žiak, ktorý nemá pridelené ubytovanie vysokou školou. 

  
I. Práva a povinnosti ubytovaných 

 

1. Ubytovaný má právo: 

 

- na základné vybavenie pridelenej izby (nábytok, paplón, vankúš) a na jej údržbu 

- na používanie spoločných priestorov 

- elektrické spotrebiče používať v izbe výlučne so súhlasom ubytovateľa a po zaplatení 

príslušných poplatkov. Od poplatkov sú oslobodené spotrebiče: elektrický holiaci 

strojček, elektrická kulma, fén, osvetľovacie teleso, svetelné hodiny. 

 

2. Povinnosti ubytovaných: 

 

-    pri ubytovaní odovzdať fotografiu (3 x 3,5 cm), vyplnené a podpísané tlačivá: ubytovací 

poriadok, BOZP, PO a hygienické predpisy. V prípade neodovzdania potrebných dokladov 

nebude študentovi pridelená izba. Tlačivá sú k dispozícii na stránke školy: 

www.spostt.edupage.org,   

- pri ubytovaní sa preukázať občianskym preukazom, resp. študentským preukazom, 

- ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe, 

- pred nástupom na ubytovanie zaplatiť poplatok za ubytovanie vo výške 150,- € 

(samoplatca 171,- €) - za mesiac október, november, december príslušného 

kalendárneho roka,  

- zaplatiť jednorázovú zálohovú platbu za škody spôsobené počas užívania ubytovania vo 

výške 20,- € 

- ďalšie mesačné platby vo výške 50,- € (samoplatca 57,- €) realizovať podľa 

harmonogramu: 

platba na mesiac január  je splatná 10.01.2019 

platba na mesiac február  je splatná 10.02.2019 

platba na mesiac marec  je splatná 10.03.2019 

platba na mesiac apríl  je splatná 10.04.2019 

platba na mesiac máj  je splatná 10.05.2019 

platba na mesiac jún  je splatná 10.06.2019 

V prípade, že ubytovaný mešká s platbou viac ako 1 mesiac stráca nárok na ubytovanie. 

 

-  študent je povinný zaplatiť poplatok za ubytovanie každý mesiac od pridelenia 

ubytovania, i v prípade, že bude v danom mesiaci ubytovaný len 1 deň alebo vôbec  

v danom mesiaci nenavštívi ubytovacie zariadenie. Každý študent má univerzitou 

pridelené ubytovanie s povinnosťou platby na celý akademický rok  
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      t.j. od 01.10.2018 – 30.06.2019,  

- v prípade, že ubytovaný študent predčasne ukončí ubytovanie, s výnimkou vylúčenia, 

ukončenia alebo prerušenia štúdia, je povinný zaplatiť pokutu vo výške mesačného 

poplatku, t.j. 50,- € (samoplatca 57,-€), 

- udržiavať čistotu a poriadok v pridelenej izbe a v spoločných priestoroch, 

- vynášať smeti do určených kontajnerov pred budovou školy, separovať odpad, 

- v spoločných kuchynkách udržiavať poriadok, pravidelne vyprázdňovať chladničky,  

- pri každom krátkodobom opustení izby túto uzamykať kľúčom, 

- platiť poplatok za prinesené elektrické spotrebiče, 

- dodržiavať bezpečnostné predpisy a protipožiarne opatrenia, 

- dodržiavať hygienické predpisy, 

- riadiť sa pokynmi ubytovateľa, najmä uvoľniť izbu v prípade potreby ubytovateľa, opustiť 

ubytovacie zariadenia počas školských prázdnin,  

- hlásiť závady na majetku a zariadení na vrátnici, 

- ubytovaný je povinný pri odchode z izby a opustení budovy, kľúče uschovať na vrátnici,  

- ukončenie ubytovania nahlásiť 2 dni pred odchodom z ubytovania z dôvodu odovzdania 

izby vrátnikovi alebo hospodárke školy (i v prípade, že na izbe zostávajú spolubývajúci), až 

potom bude vrátená zálohová platba.  

 

3. Ubytovaným sa zakazuje: 

 

- umožniť ubytovanie osobám, ktoré nie sú nahlásené na ubytovanie, 

- svojvoľne sa presťahovať do inej izby bez súhlasu ubytovateľa, 

- sťahovať zariadenie a vybavenie ubytovacieho zariadenia, 

- poškodzovať majetok a zariadenie ubytovateľa, 

- prijímať cudzie návštevy mimo určeného času, 

- uskutočňovať akúkoľvek obchodnú a komerčnú činnosť, 

-    zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu, 

- fajčiť v objekte ubytovacieho zariadenia, 

- požívať a prechovávať alkoholické nápoje a omamné látky, 

- používať v izbe elektrické spotrebiče, ktoré nie sú povolené, 

- vyhadzovať odpadky z okien, 

- prechovávať a chovať zvieratá, 

- robiť zásahy do počítačovej siete, resp. zneužívať počítačovú sieť, 

- rušiť ostatných ubytovaných a nočný kľud po 22:00 hod., 

-    lepiť plagáty, nálepky a písať po stenách v pridelenej izbe a spoločných priestoroch. 

 

 

II. Vnútorný poriadok 

 

1. Ubytovacie zariadenie je v nočných hodinách od 01:00  do 05:00 hod. zatvorené. 

2. Nočný kľud je od 22:00 hod do 06:00 hod. 

3. Návštevy možno prijímať od 14:00 do 22:00 hod. Návštevník sa riadne preukáže platným 

občianskym preukazom /ISIC/ na vrátnici ubytovacieho zariadenia a aj pri ukončení 

návštevy. 

4. Do izby má prístup len študent v nej ubytovaný a zamestnanci školského internátu za   

prítomnosti ubytovaného, kedykoľvek, z dôvodu kontroly elektrických spotrebičov, 

fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok.  

5. Vstup do izby  bez vedomia ubytovaného zo strany ubytovateľa vykonávajú spoločne    

    minimálne dvaja zamestnanci školského internátu z poverenia riaditeľa školy pri riadnom 

    preverení čistoty izby a dodržiavaní ubytovacieho poriadku raz mesačne. 
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III. Zánik ubytovania 

 

1. Ubytovanie zaniká: 

 

-    uplynutím času určeného alebo dohodnutého pri poskytovaní ubytovania, 

-    u študentov ukončením, prerušením, alebo vylúčením zo štúdia, alebo prestupom na inú     

      Školu, 

-    vylúčením z ubytovania. 

 

2. Zrušiť ubytovanie môže ubytovateľ: 

 

- ak sa študent nenasťahuje do 5 kalendárnych dní na odo dňa, kedy mu vzniká nárok na    

ubytovanie, 

- ak študent nezaplatí za ubytovanie v stanovenom termíne: 

pred nástupom na ubytovanie za obdobie do konca príslušného kalendárneho roka a 

za obdobie január, február, marec, apríl, máj, jún príslušného kalendárneho roka,  

- úmyselne ničí majetok a zariadenie ubytovateľa, 

- vážne porušil ubytovací a prevádzkový poriadok 

- porušil bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy a tým ohrozil zdravie, resp. 

životy spolubývajúcich, 

- bez súhlasu ubytovateľa umožní vstup a ubytovanie osobám, ktoré v ubytovacom   

zariadení nebývajú. 

 

IV. Platby 

 

Mesačný poplatok za ubytovanie študenta je 50,- € (samoplatca 57,- €) na mesiac aj začatý. 

Pri svojvoľnom odhlásení sa z ubytovania sa poplatok nevracia. 

 

1. Poplatky za užívanie povolených elektrických spotrebičov na mesiac: 

-   televízor    3,- €/mesiac 

-   rádioprijímač   2,- €/mesiac 

-   chladnička    4,- €/mesiac 

-   mikrovlná rúra   2,- €/mesiac 

 

2. Ostatné poplatky: 

- sankčný poplatok 

      za neprihlásený spotrebič  15,- € 

-     poplatok za vzniknuté škody 20,- € 

-     poplatok za poškodené steny 20,- € 

 

Prílohy: 

Hygienické predpisy 

Prehlásenie o inštruktáži BOZP a PO 

          

Meno, priezvisko  a adresa ubytovaného: ............................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

V Trnave, dňa ............................ 

 

 

....................................      ........................................ 

  podpis ubytovaného                                                                         podpis prevádzkovateľa 


