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      Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského (ďalej len „EBF UK“)  

vydáva v súlade so Štatútom UK v Bratislave, Štatútom EBF UK a Domácim poriadkom 

Teologického domova EBF UK nasledovnú smernicu dekana: Ubytovací poriadok 

v Teologickom domove ECAV pri EBF UK (ďalej len „TD ECAV pri EBF UK“) počas 

letných prázdnin  
 

 Ubytovací poriadok upravuje práva a povinnosti ubytovaných študentov, 

zamestnancov a iných osôb, podrobne špecifikuje kompetencie a povinnosti ubytovateľa 

pri nepretržitej prevádzke TD ECAV pri EBF UK počas letných prázdnin, za ktoré sa 

považuje obdobie od 1. júla do  10. septembra  príslušného kalendárneho roka.  

 

Ďalej Ubytovací poriadok popisuje komplexne rozsah a formu priestupkov, za 

ktoré vzniká nárok na zmluvnú pokutu a celkovo identifikuje pravidlá správania sa 

ubytovaných na pôde TD ECAV pri EBF UK. 

 

 

Čl. 1  

Všeobecný právny rámec 

 

1.1. TD ECAV pri EBF UK  je účelovým zariadením Evanjelickej cirkvi, a.v. na 

Slovensku a EBF UK v Bratislave. Plní úlohu ubytovacieho, sociálneho a 

výchovného zariadenia ako počas akademického roka, tak aj počas letných prázdnin.  

 

1.2. Počas letných prázdnin poskytuje TD ECAV pri EBF UK  ubytovanie: 

a. prednostne študentom denného a externého štúdia EBF UK, interným 

a externým študentom postgraduálneho štúdia EBF UK  

b. účastníkom programu Erasmus 

c. lektorom a zamestnancom EBF UK 

d. rodinným príslušníkom zamestnancov EBF UK 

e. rodinným príslušníkom študentov EBF UK 

f. zamestnancom a predstaviteľom ECAV 

g. zamestnancom a predstaviteľom iných cirkevných inštitúcií 

h. študentom iných fakúlt UK 

i. študentom iných slovenských a zahraničných univerzít 

j. účastníkom organizovaných akcií a turistických podujatí 

k. zamestnancom iných akademických inštitúcií 

l. iným fyzickým osobám.  

 

 

Čl. 2  

Podmienky ubytovania 

 

 

2.1. Spôsob a termíny podania žiadosti o ubytovanie počas letných prázdnin 

 

a. Osobám uvedeným v Čl. 1, bod 2., písm. a., b., c, d., e. tejto smernice sa 

ubytovanie môže poskytnúť na základe elektronickej žiadosti o letnom 

ubytovaní, ktorá je uverejnená na webovej stránke EBF UK.   

b. Termín podania elektronickej žiadosti o letné ubytovanie pre osoby uvedené 

v Čl. 1, bod 2., písm. a., b. tejto smernice je od 15. mája do 31. mája 

príslušného kalendárneho roka. 



c. Osoby uvedené v Čl. 1, bod 2., písm. c., d., e. tejto smernice elektronickú 

žiadosť o letné ubytovanie podávajú podľa potrieb pred a počas celej doby 

trvania letných prázdnin.   

d. Osoby uvedené v Čl. 1, bod 2., písm. f. – l. tejto smernice elektronickú 

žiadosť o ubytovanie podávajú podľa potrieb pred a počas celej doby trvania 

letných prázdnin v elektronickej forme, alebo telefonicky podľa informácií 

o ubytovaní počas letných prázdnin, ktoré sa uverejňujú na webovej stránke 

EBF UK, avšak najneskôr týždeň pred plánovaním začiatkom ubytovania. 

 

2.2. O ubytovaní osôb uvedených v Čl. 1, bod 2., písm. a., b., c. a d  tejto smernice   

rozhoduje vedenie EBF UK na základe žiadostí podaných do 31. mája príslušného 

kalendárneho roka. 

 

2.3. Vyrozumenie o schválenie/neschválenie žiadosti o ubytovanie dostane žiadateľ do 

10. júna príslušného kalendárneho roka. 

 

2.4. Na poskytnutie ubytovania v TD ECAV pri EBF UK  nie je právny nárok.  

 

2.5. TD ECAV pri EBF UK  si vyhradzuje právo odmietnuť ubytovanie osôb  uvedených 

v Čl. 1, bod 2., písm. a., b. tejto smernice, ktorým boli uložené zmluvné pokuty za 

predchádzajúce obdobia, alebo právoplatné opatrenia - zrušenie ubytovania, 

neuhradené poplatky za ubytovanie, resp. vylúčenie z ubytovania spojené s 

prípadnou stratou nároku na ubytovanie.  

 

2.6. Agendu súvisiacu s ubytovaním osôb uvedených v  Čl. 1, bod 2. tejto smernice   

vykonáva a vedie o tom evidenciu správca objektu TD ECAV pri EBF UK . 

 

 

Čl. 3  

Registrácia, spôsob platby a splatnosť ceny za ubytovanie 

 

 3.1. TD ECAV pri EBF UK  môže ubytovať iba osobu, ktorú riadne prihlási. Za tým 

účelom sa zaeviduje každý ubytovaný v pracovných dňoch u správcu TD ECAV pri 

EBF UK  a počas víkendov na vrátnici TD ECAV pri EBF UK  nasledujúcimi 

údajmi: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného 

dokladu preukazujúceho jeho totožnosť, dĺžka trvania ubytovania (počet nocí).  

 

3.2. Ubytovaný súhlasí s použitím jeho osobných údajov na účel spracovania agendy 

o ubytovaní. 

 

      3.3. Na základe registrácie dostane ubytovaný kľúč od izby, na ktorej bude ubytovaný. 

 

3.4. Ubytovaný uhradí platbu za ubytovanie najneskôr v deň registrácie jedným 

z nasledujúcich spôsobov:  

a. bezhotovostným prevodom na bankový účet EBF UK 

b. poštovou poukážkou 

c. v hotovosti v pokladni EBF UK. 

 

3.5. Cena za ubytovanie je uvedená v Cenníku ubytovania počas letných prázdnin, ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto smernice. 

 

 



Čl. 4  

Práva a povinnosti ubytovaného v TD ECAV pri EBF UK  

 

4.1. Ubytovaný má právo najmä:  

a. na pridelenie základného vybavenia v pridelenej izbe (stále lôžko, stolička, písací 

stôl, stolná lampa, nábytok, prikrývka a obliečka, vankúš a obliečka, posteľná 

plachta)  

b. používať spoločné priestory a technické vybavenia TD ECAV pri EBF UK . 

  

 4.2. Ubytovaný je povinný najmä:  

a. uhradiť platbu za ubytovanie v termíne a spôsobom určeným v Čl. 3, bod 3.3. 

tejto smernice. Nedodržanie tejto podmienky má za následok nemožnosť 

ubytovať sa v TD ECAV pri EBF UK  aj napriek pridelenému súhlasu 

o ubytovaní 

b. ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe 

c. potvrdiť na predpísanom tlačive prevzatie ubytovacieho priestoru a do 24 hodín 

odovzdať tlačivo na vrátnici TD ECAV pri EBF UK  (prípadne na inom mieste, 

ktoré určí ubytovateľ). Prevzatím ubytovacieho priestoru ubytovaný potvrdzuje, 

že tento mu bol odovzdaný v stave spôsobilom na riadne užívanie.  

d. dodržiavať ustanovenia Domového poriadku TD ECAV pri EBF UK , správať sa 

voči iným osobám v objekte TD ECAV pri EBF UK  so zreteľom na ich právo 

občianskej cti a ľudskej dôstojnosti  

e. udržiavať hygienu a čistotu v izbe a zachovávať poriadok a čistotu v spoločných 

zariadeniach a priestoroch, ako i v celom areáli EBF UK 

f. oboznámiť sa s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnymi predpismi 

a tieto po celú dobu ubytovania dodržiavať 

g. nepoužívať vlastné elektrické spotrebiče (táto povinnosť sa nevzťahuje na 

elektrické spotrebiče, slúžiace na osobnú hygienu ubytovaného (holiaci strojček, 

fén, a pod.) 

h. sprístupniť pridelenú izbu v ktoromkoľvek čase zástupcom TD ECAV pri EBF 

UK  za účelom vykonania nutnej, alebo havarijnej kontroly technických zariadení, 

ako aj v iných mimoriadnych situáciách 

i. dôsledne dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy a chrániť 

životné prostredie 

j.  zistené nedostatky a škody hlásiť ihneď na vrátnici TD ECAV pri EBF UK , 

alebo správcovi TD ECAV pri EBF UK  

k. spôsobenú škodu nahradiť v plnej výške a spôsobom určeným Cenníkom  TD 

ECAV pri EBF UK  

l. zabezpečiť izbu pred krádežou zamknutím, kľúče nepožičiavať a nenechávať na 

voľne prístupných miestach 

m. pri odchode z izby vypnúť všetky elektrické spotrebiče, uzavrieť okná 

a balkónové dvere 

n. dodržiavať nočný pokoj, ktorý v súlade s nariadením starostu Miestneho úradu 

Bratislava IV je od 22.00 hod. do 6.00 hod. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 5  

Práva a povinnosti ubytovateľa TD ECAV pri EBF UK  

 

5.1. Ubytovateľ má právo :  

a. výnimočne vstúpiť aj bez vedomia ubytovaného do priestorov vyhradených na 

ubytovanie v prípadoch ohrozenia života, v prípadoch, ak hrozí škoda na zdraví 

alebo na majetku, ak ide o odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku, 

pri závažnom podozrení z prechovávania neubytovaných osôb, pri odstraňovaní 

technických porúch a vykonaní technických revízií, pri vykonávaní dezinsekcie 

vykonávanie kontroly dodržiavania hygienických a bezpečnostných predpisov 

a pod.  

b. vysťahovať ubytovaného, prípadne uložiť jeho veci v priestore k tomu určenému 

na náklady ubytovaného vtedy, ak ubytovaný neodovzdá izbu v deň zániku 

ubytovania  

c. ponúknuť ubytovanému inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný, ak  

požiada o predĺženie ubytovania 

d. požadovať vstup do izby za účelom kontroly dodržiavania hygienických 

a bezpečnostných predpisov a riadneho užívania ubytovacieho priestoru 

e. TD ECAV pri EBF UK   je akademickou pôdou. Orgány činné v trestnom konaní 

majú právo na vstup do budov a areálu TD ECAV pri EBF UK    za podmienok 

stanovených v zákone o vysokých školách, Štatútu UK a Štatútu EBF UK. Vstup 

orgánov činných v trestnom konaní povoľuje rektor alebo ním splnomocnená 

osoba. 

 

5.2.  Ubytovateľ má povinnosť:  

a. odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave 

spôsobilom na riadne užívanie  

b. oboznámiť ubytovaného s predpismi o BOZP a PO a Domovým poriadkom TD 

ECAV pri EBF UK   

c. zaistiť ubytovanému riadny a nerušený výkon práv spojených s ubytovaním za 

podmienok ustanovených v Domovom poriadku  

d. včas upozorniť ubytovaných o prácach na zariadeniach v TD ECAV pri EBF UK  

a v jeho okolí, ktoré obmedzia riadne užívania priestorov alebo nerušený výkon 

práv spojených s ubytovaním za podmienok ustanovených v Domovom poriadku  

e. zabezpečiť možnosť núdzového otvorenia dverí do priestorov vyhradených pre 

ubytovanie 24 hodín denne na žiadosť ubytovaného za podmienok stanovených  

ubytovateľom  

f. v prípade straty kľúča ubytovaným zabezpečiť po zaplatení zmluvnej pokuty 

výmenu zámky na príslušnej izbe.  

  

 

Čl. 6  

Pokuty 

 

6.1.  Ak ubytovaný neuhradil cenu za ubytovanie v stanovenej dobe je povinný uhradiť 

pokutu vo výške stanovenej v Cenníku ubytovania počas letných prázdnin.  

  

6.2. Ak ubytovaný neodovzdá izbu v deň skončenia ubytovania najneskôr do 16.00 hod   

        je povinný zaplatiť ubytovateľovi pokutu vo výške ceny ubytovania za jeden    

        nocľah.  

 

6.3. Ak žiadateľ o ubytovanie odvolá ubytovanie, o ktoré požiadal a ktoré mu ubytovateľ   



        potvrdil, platí pokutu vo výške stanovenej v Cenníku ubytovania počas letných  

   

         prázdnin. 

 

6.4. Ak ubytovaný úmyselne, alebo neúmyselne poškodí majetok TD ECAV pri EBF 

UK  je povinný uhradiť pokutu vo výške stanovenej v Cenníku ubytovania počas 

letných prázdnin.  

 

 

  

Čl. 7  

Záverečné ustanovenia 
  

7.1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom EBF      

        UK. 

 

7.2. Znenie tejto smernice možno v prípade potreby upraviť alebo pozmeniť formou  

       písomného dodatku.  

 

 

 

 

 

doc. Mgr. art. Anna Predmerská                                                Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

      predseda AS EBF UK                                                                   dekan EBF UK 

 


