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INTERNÁTNY PORIADOK 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK  2016/2017 
 

 

 

1. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Univerzity Komenského (ďalej len „VM Mlyny“ alebo aj 

ubytovateľ) je samostatne hospodáriacou súčasťou a ubytovacím zariadením Univerzity 

Komenského (ďalej len „UK“), ktorého súčasťou sú objekty Výškové bloky (ďalej len „VB“), 

Átriové domy (ďalej len „AD“) a Manželské internáty (ďalej len „MI“).  

 

2. Internátny poriadok (ďalej len „IP“) záväzným spôsobom upravuje podmienky pobytu 

a správanie sa  ubytovaných a neubytovaných osôb v priestoroch VM Mlyny.  

 

3. Nadriadenými právnymi normami tohto IP sú zákony SR, ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy SR, Štatút a vnútorné predpisy UK, Organizačný poriadok Vysokoškolského mesta Ľ. 

Štúra - Mlyny UK, ako aj ďalšie právne normy. 

 

I. ČASŤ 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Ubytované osoby  

 

Ubytovanými sa rozumejú osoby (ďalej aj ako „ubytovaný“), ktoré majú s VM Mlyny uzatvorenú 

platnú Zmluvu o ubytovaní a zároveň sa vedia preukázať platným pre ubytovanie aktívnym 

preukazom ISIC, alebo preukazom zamestnanca UK, alebo pre ubytovanie aktívnou kartou VM 

Mlyny. Ubytovanými sa rozumejú aj osoby ubytované vo VM Mlyny v období od 1.7. príslušného 

roka do 31.8. toho istého roka, ak im ubytovacím oddelením (ďalej len „UO“) bola ako potvrdenie 

zaplatenia ceny za ubytovanie vydaná aktívna karta VM Mlyny. Na preukaze ISIC, preukaze 

zamestnanca UK, alebo aktívnej karte VM Mlyny musí byť ubytovacím oddelením priradené 

ubytovanie.  

 

Ubytované osoby sú oprávnené na vstup do ubytovacej časti všetkých troch objektov VM Mlyny 

kedykoľvek bez obmedzenia (výnimkou z tohto pravidla je mimoriadna situácia, ktorú je oprávnený 

vyhlásiť riaditeľ VM Mlyny). Podmienkou vstupu do ubytovacej časti VM Mlyny je platná karta 

ISIC (ďalej len „ISIC“), alebo aktívna čipová karta VM Mlyny. Na kontrolou platnosti ISIC, alebo 

aktívnej karty VM Mlyny, kdekoľvek v areáli VM Mlyny sú oprávnení zamestnanci oddelenia pre 

bezpečnosť a poriadok VM Mlyny. 

 

2. Neubytované osoby 

 

Neubytovanými osobami sa rozumejú všetky osoby, ktoré nemajú s VM Mlyny uzatvorenú platnú 

zmluvu o ubytovaní, alebo sa v prípade výzvy poverených osôb nevedia preukázať pre ubytovanie 

aktívnou kartou ISIC, aktívnou čipovou kartou VM Mlyny a súčasne aj Občianskym preukazom 

(ďalej len „OP“), či iným preukazom totožnosti. 
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Neubytovanými osobami sa rozumejú: 

 

a) osoby vstupujúce do ubytovacej časti za účelom stravovania sa (ďalej len „stravník“). 

 

Stravník je oprávnený len na vstup do stravovacích prevádzok nachádzajúcich sa v objektoch 

AD - VM Mlyny výlučne počas ich prevádzkových časov. Stravníkovi bude za zálohu  

zapožičaná aktívna karta VM Mlyny, prípadne mu bude umožnený vstup do objektov AD na 

ISIC. Stravník je povinný opustiť objekty AD najneskôr do 10 minút po zatvorení stravovacích 

prevádzok cez kontrolné stanovište (ďalej len „vrátnica“) . V prípade, ak stravník neopustí objekt 

AD v stanovenom čase, nebude mu umožnený výstup z tohto objektu a zároveň mu môže byť do 

budúcna zamedzený opätovný vstup do objektov AD za účelom stravovania.  

 

b) osoby vstupujúce do ubytovacej časti za účelom návštevy nájomcu (ďalej len „návšteva 

nájomcu“).  

 

Návšteva nájomcu predloží svoj OP, alebo cestovný pas za účelom registrácie vstupu 

k nájomcovi do príslušného objektu ubytovacej časti. V prípade, ak návšteva nájomcu neopustí 

príslušný objekt v prevádzkovom čase nájomcu alebo, ak sa nachádza v objekte mimo priestorov 

nájomcu, nebude jej umožnený výstup z tohto objektu a zároveň jej do budúcna môže byť 

zamedzený opätovný vstup do objektov VM Mlyny za účelom návštevy, alebo stravovania sa. 

 

c) osoby vstupujúce do ubytovacej časti za účelom návštevy ubytovanej osoby (ďalej len „návšteva 

ubytovanej osoby“). 

 

Návšteva ubytovanej osoby je oprávnená na vstup do ubytovacej časti v ľubovoľnom čase 

a výlučne so súhlasom ubytovanej (navštívenej) osoby. Návšteva ubytovanej osoby sa prihlási na 

vrátnici v ubytovacom objekte na konto ubytovanej osoby ako návšteva, o čom bude  ubytovaná 

osoba informovaná emailom. Ubytovaná osoba je povinná predložiť ISIC, alebo pre účely 

ubytovania aktívnu kartu VM Mlyny, návšteva ubytovanej osoby je povinná predložiť 

zamestnancovi VM Mlyny, ktorý návštevu prihlasuje identifikačný doklad (napríklad OP alebo 

cestovný pas) pre účely zapísania návštevy ubytovanej osoby na konto ubytovanej osoby. 

Ubytovaná (navštívená) osoba, buď sprevádza návštevu, alebo si ju príde osobne vyzdvihnúť na 

vrátnici. Pri odchode návštevy ubytovanej osoby z ubytovacej časti, je táto povinná sa odhlásiť 

na vrátnici. O odhlásení návštevy bude ubytovaná osoba informovaná emailom. 

 

d) Nocľažník 

 

Nocľažníkom sa rozumie osoba podľa bodu 1 prvej časti IP, ktorá zotrvá v ubytovacej časti VM 

Mlyny po 00:00 hod. Neubytovaná osoba uvedená v bode 1 prvej časti IP písm. a) a b), ktorá 

zotrvá v objektoch VM Mlyny v čase po 00:00 hod., je povinná uhradiť poplatok za ubytovanie 

v zmysle platného cenníka. V prípade, ak je nocľažníkom osoba uvedená v bode 2  písm. c) prvej 

časti IP, vzniká ubytovanej (navštívenej) osobe dodatočný záväzok uhradiť poplatok za 

ubytovanie nocľažníka podľa platného cenníka. Tento záväzok je ubytovaná osoba povinná 

uhradiť po odhlásení nocľažníka, najneskôr však do 48 hodín od odhlásenia nocľažníka na 
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vrátnici. Poplatok za ubytovanie nocľažníka sa hradí na UO. Neuhradenie poplatku riadne a včas 

má za následok zamedzenie možnosti ubytovaného prihlásiť ďalšiu návštevu. 

Nocľažníkom sa rozumie aj návšteva ubytovanej osoby, ktorú ubytovaná osoba prihlási ako 

návštevu výlučne na ubytovacom oddelení a zároveň pri jej prihlásení uhradí poplatok za jej 

ubytovanie. 

 

Zamestnanci oddelenia pre bezpečnosť a poriadok VM Mlyny 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 

VM Mlyny. 

 

Ubytovaná osoba preberá zodpovednosť za správanie sa a neoprávnené konanie svojej návštevy. 

V prípade viaclôžkovej izby je pobyt návštevy na izbe podmienený súhlasom ostatných 

ubytovaných v danej izbe. Prípadné sťažnosti ostatných ubytovaných na pobyt, alebo správanie 

sa návštevy ubytovanej osoby môžu byť považované za porušenie IP a môžu mať za následok 

uloženie disciplinárneho opatrenia v zmysle tohto IP. 

 

3. Ubytovacia časť 

 

Ubytovacou časťou sa rozumie časť VM Mlyny, ktorá slúži na ubytovanie. Ubytovacia časť je 

vymedzená vrátnicami, resp. inými kontrolnými stanovišťami s kontrolnými zariadeniami 

turniketov. 

 

4. Areál 

 

Areálom sa rozumie celé územie VM Mlyny, vrátane ubytovacej časti, všetkých nebytových 

priestorov, cestných aj peších komunikácií a zelených plôch. Ich presné vymedzenie je 

zakreslené v katastrálnej mape a dostupné k nahliadnutiu na webovom sídle 

www.katasterportal.sk. 

 

5. Vedúci zamestnanec 

 

Vedúcim zamestnancom je zamestnanec, ktorý v rámci VM Mlyny zodpovedá za zverený úsek, 

alebo oddelenie podľa Organizačného poriadku VM Mlyny. 

 

6. Disciplinárny priestupok 

 

Disciplinárnym priestupkom je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

vnútorných predpisov UK, IP, Zmluvy o ubytovaní alebo dobrých mravov. Na prerokovanie 

disciplinárneho priestupku (ďalej len „priestupok“) je oprávnená disciplinárna komisia. Za 

priestupok, ktorého sa dopustí návšteva ubytovanej osoby, je zodpovedná vždy aj ubytovaná 

(navštívená) osoba.  

 

7. Disciplinárne opatrenia 

 

http://www.katasterportal.sk/
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Disciplinárnym opatrením (ďalej len „opatrenie“) sa rozumie opatrenie, alebo sankcia, ktorým 

VM Mlyny reagujú na priestupok ubytovanej osoby, alebo jej návštevy. Opatrenie môže mať 

formu ústneho dohovoru, udelenia postihového bodu (bodov), udelenie pokuty, zvýšenia 

poplatku za ubytovanie na stanovenú dobu až o 100 percent (v zmysle smernice UK č. 8/2008 

Disciplinárny poriadok UK pre študentov) dočasného zrušenia ubytovania do konca aktuálneho 

školského roku, trvalého zrušenia možnosti ubytovania vo VM Mlyny, dočasného zákazu vstupu 

do ubytovacej časti na určenú dobu, alebo trvalého zákazu vstupu do ubytovacej časti. 

 

8. Ubytovací preukaz 

 

Ubytovacím preukazom ubytovaného je pre ubytovanie aktívna karta ISIC, alebo pre ubytovanie 

aktívna čipová karta VM Mlyny. Aktívna karta na prechod cez kontrolné zariadenia turniketov je 

potvrdením, že ubytovaný má uzatvorenú platnú ubytovaciu zmluvu s VM Mlyny pre daný 

akademický rok. Karta  je neprenosná, to znamená, že vykonávať transakcie s ňou môže len jej 

právoplatný držiteľ. Pri podozrení, že osoba používa cudziu kartu, môže poverená osoba 

(zamestnanec oddelenia pre bezpečnosť a poriadok VM Mlyny, člen vrátnej služby ako aj všetci 

vedúci zamestnanci VM Mlyny)  zamedziť vstupu tejto osoby do ubytovacej časti. Zapožičanie 

karty na vstup do ubytovacej časti VM Mlyny je kvalifikované ako porušenie IP.  

 

9. Prechodný preukaz 

 

Prechodný preukaz je potvrdenie, že oprávnený držiteľ má právo na vstup do ubytovacej časti. 

Prechodný preukaz vystaví UO za zálohu vo výške 5,00 € počas bežných prevádzkových hodín 

a to vo forme aktívnej čipovej karty VM Mlyny, na základe ktorej je oprávnenej osobe 

umožnený prechod cez kontrolné zariadenia turniketov. Prechodný preukaz je neprenosný, to 

znamená, že  vykonávať transakcie s ním môže len osoba, pre ktorú bol vystavený. Zapožičanie 

prechodného preukazu inej osobe, než pre ktorú bol vystavený je kvalifikované ako porušenie IP.   

Poverené osoby môžu dodatočne vyžiadať od držiteľa prechodného preukazu aj predloženie OP, 

a to za účelom overenia príslušnosti karty k osobe, ktorá je predmetom kontroly. V prípade 

odmietnutia predloženia dokladu totožnosti nebude legitimovaná osoba oprávnená na vstup do 

ubytovacej časti.  

 

II. ČASŤ 

    Práva ubytovaných  

 

1. Ubytovaný má právo na samostatné lôžko s príslušenstvom. Príslušenstvo zahŕňa paplón,  

vankúš a posteľnú bielizeň. Ubytovaný má právo na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne v 

intervale minimálne jeden krát za 14 dní. 

 

2. Ubytovaný má právo na využívanie inventáru, ktorý je súčasťou izby. Inventár izby je uvedený v  

inventárnom zozname, ktorý sa nachádza na každej izbe a je neprenosný. Ubytovaný podpisom 

zmluvy o ubytovaní preberá inventár na izbe. Strata inventárneho zoznamu je sankcionovaná 

v zmysle platného cenníka škôd. 

 

3. 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 
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(číslo pohotovostnej služby oddelenia pre bezpečnosť uvedené na webovej sídle VM Mlyny 

www.mlyny.uniba.sk) akúkoľvek činnosť, ktorá mu objektívne znemožňuje pokojné užívanie 

prideleného lôžka a izby. Výnimkou z tohto práva sú činnosti, nevyhnutné pre riadny chod 

internátu, predovšetkým prevádzkové činnosti, opravy, alebo rekonštrukcie, ktoré budú riadne 

a priebežne oznamované prostredníctvom webového sídla VM Mlyny, alebo písomnými 

oznamami. 

 

4. Ubytovaný má právo na využívanie študovní nachádzajúcich sa v priestoroch VM Mlyny. 

Všetky študovne sú prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkoľvek čase. Aktuálny zoznam 

študovní je zverejnený na webovom sídle VM Mlyny. Zapožičanie kľúča od študovne pre osobu 

je limitované na maximálne 24 hodín.  

 

5. Ubytovaný má právo na využívanie kuchyniek nachádzajúcich sa v priestoroch VM Mlyny. 

Všetky kuchynky sú prístupné všetkým ubytovaným v ktoromkoľvek čase. Osoby využívajúce 

kuchynky sú priamo zodpovedné za dodržiavanie čistoty a pri ukončení činnosti aj za dôkladne 

vypnutie spotrebičov. 

 

6. Ubytovaný má právo na bezodkladnú technickú starostlivosť, na opravy, údržbu a trvalé 

odstránenie nahlásených porúch. Výnimkou z tohto pravidla sú poruchy, ktoré si vyžadujú 

rozsiahlejšiu a časovo náročnejšiu opravu (kvalifikovať poruchu ako rozsiahlejšiu má právo 

kompetentný vedúci údržby alebo jeho zástupca). 

 

7. Ubytovaný má právo na údržbu a udržiavanie čistoty spoločných priestorov Ubytovaným, mimo 

pridelených spoločných priestorov v bunkách na VB a MI.  Ubytovaný má právo na primeranú 

čistotu a poriadok pridelených priestorov, pričom porušovanie tohto práva iným spolubývajúcim 

má ubytovaný právo nahlásiť na e-mailovú adresu: mlyny.hospodarske@uniba.sk. 

 

 

8. Ubytovaný má právo prijímať na svojej izbe návštevy za dodržania podmienok stanovených 

týmto IP Ubytovaný môže mať nahlásených súčasne maximálne 5 osôb ako návštevu. 

 

9. Ubytovaný má právo na preubytovanie: 

 

a) bezplatne – ak izba ubytovaného prestane byť spôsobilá na ubytovanie (kvalifikovať izbu ako 

nespôsobilú na ubytovanie má právo vedúci technického oddelenia alebo hospodárskeho 

oddelenia, prípadne ich zástupcovia),  

 

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 podľa platného Cenníka 

poplatkov, pričom poplatok hradia obidve ubytované osoby.  

 

V prípade preubytovania ubytovaného sa medzi VM Mlyny a Ubytovaným uzatvára nová 

Zmluva o ubytovaní pre príslušný akademický rok,  ktorá v celom rozsahu nahrádza pôvodne 

platnú Zmluvu o ubytovaní. 

 

mailto:mlyny.hospodarske@uniba.sk
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10. Ubytovaný má právo na podanie pripomienok, sťažností alebo návrhov týkajúcich sa 

problematiky internátneho života, ktoré môže adresovať na e-mailové adresy: 

 

- mlyny.udrzba@uniba.sk (technické záležitosti), 

- mlyny.hospodarske@uniba.sk (chýbajúci inventár a hygiena priestorov), 

- mlyny.priestupky@uniba.sk (otázky bezpečnosti, rušenia nočného pokoja, atď.), 

- mlyny.dobrenapady@uniba.sk  (rôzne podnety) 

 

Ubytovaný má zároveň právo na odpoveď do 30 dní. 

 

III. ČASŤ 

Povinnosti ubytovaných 

 

1. Ubytovaný je povinný dodržiavať zákony SR, všeobecne záväzné predpisy (najmä týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj protipožiarnej ochrany), Zmluvu o ubytovaní, 

tento IP. Ubytovaný je povinný riadiť sa pokynmi riaditeľa VM Mlyny, zástupcov riaditeľa VM 

Mlyny, vedúcich zamestnancov oddelení VM Mlyny ako i ďalších poverených zamestnancov. 

 

2. Ubytovaný je povinný riadiť sa pri užívaní izby, jej zariadenia a príslušenstva a spoločných 

zariadení aj pokynmi zamestnancov VM Mlyny. 

 

3. Ubytovaný je povinný pre účely vstupu do ubytovacej časti VM Mlyny používať svoju kartu 

ISIC, alebo aktívnu kartu VM Mlyny na prechod cez kontrolné zariadenia turniketov. Ubytovaný 

je povinný na výzvu poverenej osoby predložiť kartu ISIC na overenie zhody držiteľa karty, 

alebo aktívnu kartu VM Mlyny spolu s OP, alebo iným preukazom totožnosti, kdekoľvek v areáli 

VM Mlyny. 

 

4. Ubytovaný je povinný pred vstupom svojej návštevy do ubytovacej časti objektov VM Mlyny, 

prihlásiť/registrovať svoju návštevu na ubytovacom oddelení alebo na vrátnici a mimo úradných 

hodín UO výlučne na vrátniciach. 

 

5. Ubytovaný je povinný dodržiavať hygienické normy a udržiavať čistotu a poriadok 

v pridelených priestoroch, ako aj v ostatných priestoroch VM Mlyny. Ubytovaný (spravidla je 

postačujúce, ak po dohode dané povinnosti splní aspoň jeden ubytovaný z izby, resp. bunky) je 

povinný predovšetkým: 

 

a) povinný navliecť si posteľnú bielizeň na vankúš, paplón a použiť plachtu na posteľ, 

b) denne vynášať odpadky,  

c) denne udržiavať poriadok na izbe, 

d) denne upratovať spoločné hygienické zariadenia (umývadlá, v bunkách aj sprchy a WC), 

e) raz do týždňa dôkladne poupratovať celú izbu, pozametať, poumývať podlahu, poutierať 

prach,  

f) odmraziť chladničku raz za 3 mesiace,  

g) pred ohlásenou dezinsekciou a deratizáciou pripraviť izbu podľa pokynov zodpovedných 

pracovníkov VM Mlyny UK. 

 

mailto:udrzba@uniba.sk
mailto:hospodarske@uniba.sk
mailto:priestupky@uniba.sk
mailto:dobrenapady@uniba.sk
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6. Ubytovaný je povinný kedykoľvek sprístupniť pridelenú izbu a balkón zamestnancom internátu 

za účelom vykonávania údržby, opráv, kontroly inventára, alebo za účelom kontroly 

dodržiavania ustanovení tohto IP. Vstup do izby ubytovaných vykonávajú zamestnanci VM 

Mlyny, najmä pracovníci oddelenia údržby, hospodárskeho oddelenia – inventaristi 

a zamestnanci oddelenia pre bezpečnosť a poriadok. 

 

7. Poverený pracovníci VM Mlyny sú povinní všeobecne dostupným spôsobom (spravidla 

oznamom na www.mlyny.uniba.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, alebo iného porušenia IP). 

 

8. Ubytovaný je povinný pred opustením izby vypnúť všetky elektrické spotrebiče, zastaviť vodu, 

uzatvoriť okná a balkónové dvere a uzamknúť všetky príslušné vchodové dvere. 

 

9. Ubytovaný je povinný počas zotrvania na izbe v čase, keď sa zbavuje bezprostredného dozoru 

a dispozície nad svojimi vecami (napríklad počas spánku, počas zotrvania v hygienických 

zariadeniach a podobne), primerane zabezpečiť izbu uzatvorením okien, balkónových dverí 

a uzamknutím všetkých príslušných vchodových dverí. 

 

10. Ubytovaný je povinný správať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno, občianska a ľudská 

dôstojnosť ostatných ubytovaných, návštevníkov a zamestnancov VM Mlyny a zároveň tak, aby 

svojim správaním nepohoršoval ostatných.  

 

11. Ubytovaný je povinný bezodkladne nahlásiť stratu a krádež karty ISIC alebo aktívnej  karty VM 

Mlyny za účelom prevencie pred ich zneužitím v ubytovacej časti, stravovacích prevádzkach, či 

iných miestach, kde tieto karty slúžia ako osobný identifikátor.  

 

12. Ubytovaný je povinný dodržiavať pravidlá používania internátnej počítačovej siete stanovených 

Príkazom rektora UK č. 1/1999 Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete. 

Zakladanie nepovolených internetových sietí je zakázané. 

 

13. Práva a povinnosti ubytovaného pri ubytovaní sa 

 

- Ubytovaný je povinný pri ubytovávaní dodržiavať pokyny pracovníkov ubytovacieho oddelenia,  

 

- ubytovaný je povinný ubytovať sa výlučne len na izbe, ktorá mu bola pridelená (výnimkou je len 

preubytovanie podľa bodu 10. druhej časti IP), 

 

- každý ubytovaný je povinný do troch pracovných dní po prevzatí pridelenej izby skontrolovať 

inventár podľa inventárneho zoznamu nachádzajúceho sa v každej izbe. Chýbajúci inventár 

a hygienické nedostatky je ubytovaný povinný nahlásiť osobne na dispečingu v pracovných 

dňoch od 7:00 hod do 15:00 hod. alebo na emailovú adresu mlyny.udrzba@uniba.sk (platí pre 

technické nedostatky izby) a mlyny.hospodarske@uniba.sk. (platí pre inventár izby a hygienu). 

Za nedodržanie tejto povinnosti je VM Mlyny oprávnené uložiť ubytovanému pokutu vo výške 

stanovenej platným cenníkom poplatkov. 

http://www.mlyny.sk/
mailto:mlyny.udrzba@uniba.sk
mailto:hospodarske@uniba.sk
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14. Práva a povinnosti ubytovaného pri skončení ubytovania 

 

- Ubytovaný je povinný pri skončení ubytovania a odubytovávaní sa dodržiavať pokyny 

pracovníkov ubytovacieho oddelenia, 

 

- ubytovaný je povinný odovzdať izbu Ubytovateľovi najneskôr v posledný deň ubytovania do 

10:00 hod., ak nie je dojednané inak, 

 

- ubytovaný je povinný odovzdať izbu, jej príslušenstvo a všetky jej súčasti riadne upratanú 

a vyčistenú a v stave v akom ju ubytovaný prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie, 

 

- pri odubytovaní sa je ubytovaný povinný odovzdať izbu so všetkým inventárom uvedeným 

v inventárnom zozname. Chýbajúci inventár, ako aj ďalšie spôsobené škody je ubytovaný 

povinný nahradiť pri odubytovaní sa v zmysle aktuálneho cenníka škôd. V prípade škôd, ktoré 

nie sú uvedené v cenníku škôd, je ubytovaný povinný uhradiť skutočné náklady na odstránenie 

škody, prípadne skutočné náklady na obstaranie inventára. 

 

  IV. ČASŤ 

Obmedzenia 

 

1. Ubytovaný nesmie preskakovať, podliezať, alebo iným neoprávneným spôsobom obchádzať 

kontrolné zariadenia osobných turniketov. Toto opatrenie platí v plnom rozsahu aj pre návštevy 

a iné neubytované osoby. 

 

2. Ubytovaný nesmie prihlasovať alebo odhlasovať kartu akejkoľvek inej osoby pre účely vstupu 

alebo výstupu z/do ubytovacej časti. 

 

3. Ubytovaný nesmie vpustiť osobu neubytovanú vo VM Mlyny do ubytovacej časti mimo 

vyhradených vrátnic a kontrolných stanovíšť jednotlivých objektov. 

 

4. Ubytovaný preberá plnú zodpovednosť za svoju návštevu. 

 

5. Ubytovaný nesmie zapožičať kartu ISIC alebo kartu VM Mlyny inej osobe, keďže tieto karty sú 

neprenosné. 

 

6. Ubytovaný nesmie akýmkoľvek spôsobom poškodzovať majetok VM Mlyny. 

 

7. Ubytovaný nesmie manipulovať s majetkom VM Mlyny, predovšetkým nesmie vynášať riady 

z jedálne, inventár z izieb, ani svojvoľne prestavovať alebo rozoberať nábytok v rámci izby, 

vynášať ho na balkóny, kuchynky a podobne. 

 

8. Ubytovaný nesmie hromadiť odpadky na pridelenej izbe, spoločnej kuchynke, balkónoch, 

chodbách a ďalších priestorov vo VM Mlyny. 

 

9. Ubytovaný nesmie vyhadzovať akékoľvek predmety z okien a balkónov. 
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10. Ubytovaný nesmie používať na izbách tepelné spotrebiče, predovšetkým variče, elektrické 

špirály, ohrievače. Zoznam nepovolených spotrebičov je k dispozícii na webovom sídle VM 

Mlyny. 

 

11. 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. 

 

12. Ubytovaný nesmie v ubytovacej časti organizovať a zúčastňovať sa hromadných akcií, 

predovšetkým osláv, krúžkovíc, bunkovíc a podobne, ktoré rušia ostatných ubytovaných. 

 

13. Ubytovaný nesmie podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov fajčiť v ubytovacej časti. Podrobné informácie sú dostupné na webovej 

stránke www.soi.sk. Zákaz fajčenia sa týka všetkých foriem tabakových výrobkov a spôsobov 

ich užívania (napr. vodné fajky – sisha). 

 

14. Ubytovaný nesmie prechovávať, držať, vyrábať, predávať, sprostredkovať predaj alebo požívať 

omamné a psychotropné látky v celom areáli VM Mlyny.   

 

15. Ubytovaný nesmie v areáli VM Mlyny vykonávať neohlásenú podnikateľskú alebo inú 

komerčnú činnosť a ani pre takúto činnosť využívať pridelenú izbu ako sídlo, alebo sklad. 

 

16. Ubytovaný nesmie v areáli VM Mlyny prechovávať vyrábať, predávať, sprostredkovať predaj 

alebo držať akékoľvek strelné zbrane a iné život ohrozujúce predmety s výnimkou predmetov 

a zbraní používaných na športovú, záujmovú, prípadne so štúdiom súvisiacu činnosť. Na tento 

účel je povinný vyžiadať si písomné povolenie od VM Mlyny a predložiť ho v prípade vyzvania 

kompetentným zamestnancom VM Mlyny. 

 

17. Ubytovaný nesmie v ubytovacej časti držať alebo chovať žiadne zvieratá, predovšetkým psy, 

mačky, plazy a hmyz. Po písomnej dohode so spolubývajúcimi môže ubytovaný písomnou 

žiadosťou požiadať o povolenie chovať na izbe akváriové rybky, drobné hlodavce alebo 

korytnačku. Žiadosť, prípadne povolenie, potvrdzuje vedúci UO a ubytovaný je povinný toto 

potvrdenie uchovávať a na požiadanie predložiť kompetentným zamestnancom VM Mlyny. Toto 

potvrdenie je možné kedykoľvek na požiadanie ktoréhokoľvek zo spolubývajúcich zrušiť. 

Výnimkou z tohto ustanovenia sú prípady, ktoré súvisia so zdravotným stavom ubytovaného 

alebo iné osobitné prípady, pričom o týchto výnimkách rozhoduje vedúci úseku. 

 

18. Ubytovaný nesmie svojvoľne zasahovať do inštalácií akéhokoľvek druhu alebo sa dotýkať častí 

inštalácie, ktoré sú pod napätím. 

 

19. Ubytovaný nesmie manipulovať s otvoreným ohňom (sviečky, gril a podobne) v objektoch VM 

Mlyny. 

 

20. Vstup na strechy objektov VM Mlyny je zakázaný. 

 

http://www.soi.sk/
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21. Ubytovaný ani jeho návšteva nesmie preťažovať zariadenia na prepravu osôb – výťahy. 

 

V. ČASŤ 

Priestupky a opatrenia 

 

1. Na prerokovanie priestupku je oprávnená disciplinárna komisia. 

 

2. Za priestupok možno ubytovanej alebo neubytovanej osobe uložiť podľa závažnosti priestupku 

disciplinárne opatrenie. Disciplinárne opatrenie môže mať formu ústneho napomenutia, udelenia 

postihového bodu (bodov), zvýšenia poplatku za ubytovanie na stanovenú dobu až o 100 percent 

(v zmysle smernice UK č. 8/2008 Disciplinárny poriadok UK pre študentov), dočasného zrušenia 

ubytovania do konca aktuálneho školského roku, trvalého zrušenia možnosti ubytovania 

v  ubytovacom zariadení, dočasného zákazu vstupu do ubytovacej časti na určenú dobu, alebo 

trvalého zákazu vstupu do ubytovacej časti.  

 

3. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť disciplinárneho 

priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, na mieru zavinenia, na 

dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie ubytovaného. Závažnosť 

disciplinárneho priestupku a mieru zavinenia posúdi disciplinárna komisia v priebehu 

disciplinárneho konania.   

 

4. Postihové body sa za celé obdobie ubytovania sčítavajú (pre návštevy platí toto ustanovenie 

rovnako). Udeliť postihový bod/y je oprávnený riaditeľ alebo ním písomne poverený 

zamestnanec (vedúci oddelenia pre bezpečnosť a poriadok, zástupca riaditeľa, vedúci 

disciplinárnej komisie pre hygienu a vedúci ubytovacieho oddelenia).  

 

5. Dosiahnutím súčtu postihových bodov v počte 4 bude v aktuálnom akademickom roku 

s ubytovaným ukončená Zmluva o ubytovaní a ubytovaný stráca nárok prihlásiť sa ako 

návšteva/nocľažník k inej ubytovanej osobe na VM Mlyny a zároveň stráca nárok na vstup do 

ubytovacej časti ako aj nárok na vstup do areálu za účelom stravovania sa. 

 

6. Pri dosiahnutí súčtu postihových bodov v minimálnom počte 5, bude s ubytovaným ukončená 

Zmluva o ubytovaní. Ubytovaný zároveň trvalo stráca nárok ubytovať sa vo VM Mlyny ako aj 

možnosť prihlásiť sa ako návšteva/nocľažník na VM Mlyny a zároveň aj možnosť stravovania sa 

v prevádzkach VM Mlyny. 

 

7. Ukončiť Zmluvu o ubytovaní, trvalo odoprieť možnosť ubytovania, alebo trvalo zakázať vstup 

do ubytovacej časti je oprávnený výlučne riaditeľ VM Mlyny.  

 

8. Konanie o priestupku pred disciplinárnou komisiou je ústne. Osoba, ktorá sa dopustila 

priestupku, má právo byť prítomná na konaní disciplinárnej komisie o priestupku, vyjadrovať sa 

ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov z konania disciplinárnej komisie. 

 

9. Ak sa osoba, ktorá sa dopustila priestupku, nedostaví na konanie disciplinárnej komisie a vopred 

sa písomne ospravedlní, disciplinárna komisia určí nový termín jej konania. Táto osoba sa môže 

ospravedlniť len raz. Ospravedlnenie musí byť doručené disciplinárnej komisii najneskôr v deň 
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disciplinárneho konania a to ešte pred termínom jej zasadnutia. O tom, či je ospravedlnenie 

dôvodné, rozhodne disciplinárna komisia. 

 

10. Ak sa osoba, ktorá sa dopustila priestupku, nezúčastní na zasadnutí disciplinárnej komisie 

a vopred sa písomne neospravedlní, disciplinárna komisia prerokuje priestupok aj bez jeho 

prítomnosti. 

 

11. Disciplinárna komisia ukladá disciplinárne opatrenie za spáchanie priestupku rozhodnutím. 

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať výrok, 

odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, pričom jeden rovnopis  

dostane osoba, ktorá sa priestupku dopustila. 

 

12. Poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia obsahuje údaj, v akej lehote a na 

ktorý orgán možno žiadosť podať a ktorý orgán o žiadosti rozhoduje. 

 

13. Osoba, ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať o preskúmanie 

rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „rozhodnutie“) a to v lehote do 8 

kalendárnych dní odo dňa doručenie rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie 

vydal. Včas podaná žiadosť má odkladný účinok. 

 

14. Disciplinárna komisia môže sama žiadosti o preskúmanie rozhodnutia vyhovieť a rozhodnutie 

zrušiť alebo zmeniť. 

 

15. Ak disciplinárna komisia nerozhodne v zmysle bodu 14. piatej časti IP, postúpi žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia na rozhodnutie riaditeľovi. So žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia 

postúpi aj celý spisový materiál vrátane vlastného stanoviska k žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia. 

 

16. Riaditeľ ako druhostupňový odvolací orgán rozhodnutie disciplinárnej komisie preskúma a ak 

zistí, že je v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom UK, Zmluvou o ubytovaní alebo IP, 

rozhodnutie zmení alebo zruší, inak žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Riaditeľ môže 

v odôvodnených prípadoch zmeniť rozhodnutie disciplinárnej komisie a uložiť miernejšie 

disciplinárne opatrenie. Riaditeľ musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia 

žiadosti o preskúmanie rozhodnutia priestupkovej komisie. 

 

17. Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie je právoplatné. 

 

18. Prvostupňové rozhodnutie priestupkovej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia, proti 

ktorému nebola podaná žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho 

uplynutia osemdňovej lehoty podľa bodu 13. piatej časti IP. 

 

19. Druhostupňové rozhodnutie riaditeľa o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia nadobúda 

právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia.   

 

20. Všetky opatrenia v nasledujúcom texte platia primerane aj pre návštevy (ak nie je uvedené inak).   
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21. Priestupky, ktoré presne nedefinuje tento IP, budú riešené individuálne.  

 

22. Priestupky a im zodpovedajúce sankcie definované IP: 

 

a) Neuhradenie ceny za ubytovanie v termínoch daných Zmluvou o ubytovaní  

 

priestupok: neuhradenie bytného do 14 dní po termíne stanovenom v Zmluve o ubytovaní 

opatrenie: dočasné zablokovanie oprávnenia na vstup do objektov cez osobný turniket, uloženie      

zmluvnej pokuty v súlade so Zmluvou o ubytovaní 

 

priestupok: opakované neuhradenie bytného v súlade so Zmluvou o ubytovaní  

opatrenie: VM Mlyny môžu odstúpiť od Zmluvy o ubytovaní, ubytovanému môže byť odopretá   

možnosť ubytovania a vstupu do ubytovacej časti v budúcnosti (aj napriek skutočnosti, 

že ubytovanému by bolo v budúcnosti ubytovanie pridelené fakultou) 

 

b) Neuhradenie uloženého disciplinárneho poplatku 

 

priestupok: neuhradenie disciplinárneho poplatku do 14 dní od rozhodnutia priestupkovej komisie, 

prípadne záverečného stanoviska v odvolacieho konaní 

opatrenie: VM Mlyny je oprávnené odstúpiť od Zmluvy o ubytovaní, ubytovanému bude dočasne 

zablokované oprávnenie vstupu do objektov cez osobný turniket a odopretá možnosť 

ubytovania a vstupu do ubytovacej časti v budúcnosti (aj napriek skutočnosti, že 

ubytovanému by bolo v budúcnosti ubytovanie pridelené fakultou)      

 

c) Zapožičanie karty ISIC, alebo karty VM Mlyny inej osobe, než pre ktorú bola karta vystavená 

 

priestupok: zapožičanie karty ISIC, alebo karty VM Mlyny inej osobe, než pre ktorú bola karta 

vystavená za účelom vstupu alebo výstupu inej osoby do/z ubytovacej časti, alebo za 

účelom odhlásenia, alebo prihlásenia karty inej osoby v evidenčnom systéme v rozpore 

so stanovenými pravidlami prechodu cez kontrolné zariadenia turniketov, alebo počas 

legitimovania sa kompetentným pracovníkom  

opatrenie: ubytovanému, ktorý kartu ISIC alebo kartu VM Mlyny zapožičal inej osobe, ktorá danú 

kartu použila, budú udelené tri postihové body a ubytovaný je povinný uhradiť na 

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 33 € 

 

d) Falšovanie karty ISIC alebo karty VM Mlyny (tzv. Card hacking) 

 

priestupok: falšovanie karty ISIC alebo karty VM Mlyny za účelom vstupu do ubytovacej časti 

alebo pri legitimovaní sa kompetentným pracovníkom 

opatrenie: ubytovanému bude udelených päť postihových bodov a ubytovaný je povinný uhradiť 

na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške  66 €. VM Mlyny je 

oprávnené v tejto veci upozorniť orgány činné v trestom konaní 

 

e) Použitie iného ako oficiálneho (vrátnica, alebo iné kontrolné stanovište) vstupu do internátu 
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priestupok: ubytovaný využije na vstup do ubytovacej časti iný ako oficiálny vstup, najmä balkóny 

alebo okná          

opatrenie: za každé porušenie tohto pravidla budú ubytovanému udelené dva postihové body 

f) Neoprávnené obchádzanie kontrolného zariadenia osobných turniketov 

 

priestupok: ubytovaný preskočí, podlezie, prepašuje inú osobu, alebo iným neoprávneným 

spôsobom obíde kontrolné zariadenie osobného turniketu 

opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a zároveň je ubytovaný povinný 

uhradiť  

disciplinárny poplatok vo výške 33 € na ubytovacom oddelení. V prípade, že sa jedná 

o návštevu ubytovaného, bude jeden postihový bod pridelený ubytovanej osobe a to za 

každú jednu osobu, ktorá konala v rozpore s týmto bodom 

 

g) Vpustenie osoby do ubytovacej časti mimo vyhradených vstupov (vrátnica alebo kontrolné 

stanovište). Ubytovaný umožní vstup alebo ubytovanie osobám, ktoré nie sú prihlásené na 

ubytovacom oddelení, alebo na kontrolnom stanovišti 

 

priestupok: ubytovaný vpustí inú osobu (nerozlišuje sa, či ide o ubytovaného alebo neubytovaného) 

do ubytovacej časti mimo oficiálneho vstupu, najmä cez balkón alebo okno 

opatrenie: ubytovanému budú udelené minimálne dva postihové body a ubytovaný je povinný 

uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 33 € 

 

h) Fajčenie v priestoroch VM Mlyny 

 

priestupok: fajčenie v ubytovacej časti 

opatrenie: ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 

33 € 

 

priestupok: opakované fajčenie v ubytovacej časti 

opatrenie: za každé ďalšie porušenie zákazu fajčenia v ubytovacej časti bude ubytovanému 

pridelený minimálne jeden postihový bod. V prípade, že toto pravidlo porušuje 

návšteva, bude postihový bod udelený návšteve aj ubytovanému, ktorý je za ňu 

zodpovedný. Ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny 

poplatok vo výške 66 € 

 

i) Hlučné správanie (správanie je hlučné práve vtedy, keď aspoň jeden z ubytovaných podá voči 

tomuto správaniu sťažnosť) 

 

priestupok: ubytovaný alebo návšteva svojím správaním rušia ostatných ubytovaných 

opatrenie: ubytovanému bude udelený jeden postihový bod, alebo povinnosť uhradenia 

disciplinárneho poriadku vo výške 16 €, alebo oboje. Podľa závažnosti konania môžu 

zamestnanci VM Mlyny oddelenia pre bezpečnosť a poriadok rozhodnúť len o ústnom 

napomenutí a to priamo na mieste zásahu 

 

priestupok: ubytovaný, alebo návšteva opakovane svojím správaním rušia ostatných ubytovaných 
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opatrenie: za každé ďalšie a opakované porušenie pravidla o hlučnom správaní budú udelené 

ubytovanému, alebo návšteve minimálne dva postihové body. V prípade, že toto 

pravidlo porušuje návšteva, budú minimálne dva postihové body udelené návšteve a aj 

ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa jedná o skupinu 

ubytovaných alebo návštevníkov, minimálne dva postihové body budú udelené 

každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť 

na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 33 € 

 

j) Používanie nepovolených spotrebičov 

 

priestupok: používanie zakázaných výhrevných elektrospotrebičov a varičov v ubytovacej časti 

alebo spotrebičov, ktoré nezodpovedajú platným STN  

opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný uhradiť na  

  ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 33 € 

 

k) Ničenie a poškodzovanie majetku VM Mlyny 

 

priestupok: ubytovaný úmyselne ničí, alebo poškodzuje majetok a zariadenie VM Mlyny 

opatrenie: ubytovanému budú udelené minimálne 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 alebo 

návštevníkov, tri postihové body budú udelené každému zúčastnenému bez ohľadu na 

mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny 

poplatok vo výške    99 € a má zároveň povinnosť uhradiť spôsobenú škodu vo výške 

určenej Škodovou komisiou 

 

l) Svojvoľná manipulácia s majetkom VM Mlyny 

 

priestupok: ubytovaný svojvoľne prestavuje, rozoberá nábytok v rámci izby, sťahuje alebo vynáša     

inventár, zariadenie alebo vybavenie VM Mlyny  

opatrenie:  ubytovanému bude udelený jeden postihový bod a zároveň je povinný uhradiť na 

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok  50 € 

 

m) Svojvoľné zásahy do inštalácií akéhokoľvek druhu 

 

priestupok: ubytovaný svojvoľne zasahuje do elektrickej inštalácie ako aj inštalácií akéhokoľvek   

druhu alebo sa dotýka častí inštalácie, ktoré sú pod napätím 

opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a ubytovaný je povinný uhradiť na    

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške  50 € 

 

n) Vyhadzovanie predmetov z okien a balkónov 

 

priestupok: ubytovaný vyhadzuje z okien alebo balkónov predmety alebo odpadky 

opatrenie: ubytovanému budú udelené minimálne 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 
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návštevníkov, tri postihové body budú udelené každému zúčastnenému bez ohľadu na 

mieru zavinenia. Ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny 

poplatok vo výške   € 66 

 

o) Držanie, výroba, predaj alebo požívanie omamných, psychotropných látok alebo jedov 

 

priestupok: ubytovaný drží, vyrába, predáva, sprostredkuje predaj alebo požíva omamné, 

psychotropné látky alebo jedy kdekoľvek v areáli VM Mlyny 

opatrenie: ubytovanému, ktorému bude dokázané držanie, výroba, predaj alebo požívanie 

omamných, psychotropných látok alebo jedov kdekoľvek v areáli VM Mlyny, budú 

udelené minimálne štyri postihové body a zároveň je ubytovaný povinný uhradiť na 

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 65 €. V prípade, že toto pravidlo 

porušuje návšteva v ubytovacej časti, budú minimálne štyri postihové body udelené 

návšteve aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá 

 

p) Svojvoľné preubytovanie sa 

 

priestupok: ubytovaný sa presťahuje na inú, než pridelenú izbu bez vedomia a povolenia 

ubytovacieho oddelenia 

opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body a zároveň je povinný uhradiť na 

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške € 16 

 

q) Zvieratá 

 

priestupok: ubytovaný v ubytovacej časti bez oficiálneho povolenia chová nepovolené zvieratá  

bod 17 štvrtá časť IP) 

opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body 

 

r) Nepovolená podnikateľská činnosť 

 

priestupok: ubytovaný uskutočňuje na izbe alebo inde v objekte VM Mlyny nepovolenú 

a neohlásenú podnikateľskú alebo akúkoľvek komerčnú činnosť 

opatrenie: ubytovanému budú udelené dva postihové body 

 

s) Hygiena a poriadok 

 

priestupok: ubytovaný nedodržuje hygienické pravidlá (pozri bod 5 tretej časti IP). Stav hygieny je 

oprávnená posúdiť Komisia pre hygienu a poriadok 

opatrenie: ústne napomenutie 

 

priestupok: ubytovaný opakovane nedodržuje hygienické pravidlá, alebo hrubo porušil IP alebo  

 dobré mravy 

 

Stav hygieny je kvalifikovaná posúdiť Komisia pre hygienu a poriadok 
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opatrenie: ak sa jedná o spoločné priestory bunky, VM Mlyny je oprávnené dať upratať tieto 

priestory tretej na to určenej osobe. Zároveň budú ubytovanému udelené dva postihové 

body za každý ďalší priestupok proti pravidlám o hygiene. Ubytovaný je povinný 

uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 33 € a poplatok za 

upratanie vo výške určenej v zmysle aktuálneho cenníka 

opatrenie: ak sa jedná o priestory izby alebo balkóna, budú ubytovanému udelené dva postihové  

body za každý ďalší priestupok proti pravidlám o hygiene. Ubytovaný je zároveň 

povinný uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške  66 € 

 

t) Prevzatie izby a jej inventára 

 

Priestupok: ubytovaný nenahlási v lehote troch dní od prevzatia izby nesúlad inventára izby 

s inventárnym zoznamom 

opatrenie: ubytovaný je povinný uhradiť disciplinárny poplatok vo výške 16 € na ubytovacom 

oddelení 

 

u) Zbrane 

 

priestupok: ubytovaný prechováva na pôde VM Mlyny strelné, alebo iné zbrane. Zbraňou sa  

rozumie zbraň v zmysle trestného zákona 

opatrenie: ubytovanému budú udelené minimálne tri postihové body 

 

v) Nedodržiavanie zásad slušného správania 

 

priestupok: ubytovaný sa správa nedôstojne a v rozpore so zásadami slušného správania, 

poškodzuje dobré meno, ľudskú dôstojnosť a občiansku česť iných ubytovaných, 

návštevníkov, alebo zamestnancov VM Mlyny 

opatrenie: podľa závažnosti správania ubytovaného mu budú udelené dva až šesť postihových 

bodov a zároveň priestupková komisia má právo podľa závažnosti prípadu rozhodnúť aj 

o povinnosti uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 33 €. 

V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, budú minimálne dva až šesť 

postihových bodov udelené návšteve, aj ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. 

V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných a/alebo návštevníkov, minimálne dva až 

šesť postihových bodov bude udelených každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru 

zavinenia 

 

w) Násilné správanie 

 

priestupok: ubytovaný sa správa násilne voči iným ubytovaným, návštevníkom, zamestnancom VM 

Mlyny, vyvíja verbálny alebo fyzický nátlak, alebo ich fyzicky ohrozuje 

opatrenie: podľa rozsahu a závažnosti správania ubytovaného mu budú udelené  minimálne tri až 

šesť postihových bodov a ubytovaný je povinný uhradiť na ubytovacom oddelení 

disciplinárny poplatok vo výške 99 €. V prípade, že toto pravidlo porušuje návšteva, 

budú minimálne tri až šesť postihových bodov udelené návšteve, aj ubytovanému, 

ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa jedná o skupinu ubytovaných a/alebo 
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návštevníkov, minimálne tri až šesť postihových bodov budú udelené každému 

zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia 

 

x) Bránenie výkonu povolania  

 

priestupok: ubytovaný úmyselne bráni výkonu povolania zamestnancovi VM Mlyny za účelom 

kontroly, zabránením jeho vstupu do izby, alebo iným spôsobom marí výkon jeho 

povolania 

opatrenie: ubytovanému bude udelený minimálne jeden postihový bod a zároveň je povinný na 

ubytovacom oddelení uhradiť disciplinárny poplatok vo výške 33 € 

 

y) Neregistrovaná osoba 

 

priestupok: ubytovaný má na pridelenej izbe cudziu, neregistrovanú osobu  

opatrenie: ubytovanému budú pridelené dva postihové body a zároveň je ubytovaný povinný 

uhradiť na ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok 15 €. V prípade, že sa 

neregistrovaná osoba nachádza na izbe v čase po 00:00 hod, ubytovaný je povinný 

uhradiť aj poplatok za nocľah, vrátane miestneho poplatku (ak sa na danú osobu 

vzťahuje) 

 

z) Odmietnutie spolubývajúceho 

 

priestupok: ubytovaný bez zjavného dôvodu odmietne bývať s iným ubytovaným, ktorému bolo 

lôžko pridelené na základe rozhodnutia Ubytovacej komisie, alebo prostredníctvom 

ubytovacieho oddelenia 

opatrenie: ústne napomenutie 

 

priestupok: ubytovaný bez zjavného dôvodu opakovane odmietne bývať s iným ubytovaným, 

ktorému bolo lôžko pridelené na základe rozhodnutia ubytovacej komisie, alebo 

prostredníctvom ubytovacieho oddelenia 

opatrenie:    ubytovanému budú udelené dva postihové body a uhradí zmluvný poplatokvo  

výške 20 € 

 

aa) Manipulácia s otvoreným ohňom v objektoch VM Mlyny 

 

priestupok: ubytovaný alebo jeho návšteva manipuluje s otvoreným ohňom (sviečky, gril a pod.) 

v priestore objektov VM Mlyny 

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 disciplinárny 

poplatok vo výške 66  € 

 

bb) Ubytovaný poruší zákaz vstupu na strechu 
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priestupok: ubytovaný alebo jeho návšteva využíva strechu na športovú, spoločenskú alebo inú  

činnosť 

opatrenie: ubytovanému bude udelený minimálne jeden postihový bod. V prípade, že toto 

pravidlo porušuje návšteva, bude minimálne jeden postihový bod udelený návšteve, aj 

ubytovanému, ktorý za návštevu zodpovedá. V prípade, že sa jedná o skupinu 

ubytovaných alebo návštevníkov, minimálne jeden postihový bod bude udelený 

každému zúčastnenému bez ohľadu na mieru zavinenia 

 

cc) Ubytovaný nedodržuje pravidlá správania sa na internátnej počítačovej sieti 

 

priestupok: ubytovaný porušuje pravidlá správania sa na internátnej počítačovej sieti stanovené 

Príkazom rektora UK č. 1/1999 Všeobecné pravidlá správania sa používateľa 

počítačovej siete 

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 a zároveň 

udelený aj jeden postihový bod 

 

dd) 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 disciplinárny poplatok vo výške 10 € za každý deň predĺženia  

ubytovania a rovnako aj cenu ubytovania podľa platného cenníka za dané obdobie 

 

ee)  Neodubytovanie 

 

priestupok: ubytovaný sa neodubytuje v súlade so zmluvnými podmienkami ani po ústnej, 

telefonickej alebo emailovej výzve na odubytovanie 

opatrenie: ubytovanému bude udelených päť postihových bodov a bude komisionálne deložovaný 

z ubytovacích priestorov. Zároveň je ubytovaný povinný uhradiť na ubytovacom 

oddelení disciplinárny poplatok vo výške € 33. Všetky predmety deložácie budú 

uskladnené za mesačný poplatok vo výške € 10 na obdobie jedného roka od dátumu 

deložovania. Veci a predmety budú po uplynutí jedného roka od deložovania 

komisionálne zlikvidované. VM Mlyny je oprávnené  zbaviť sa všetkých uskladnených 

vecí podľa vlastného uváženia. Počas tohto obdobia bude deložovaný dvakrát písomne 

(doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska) vyzvaný na vyzdvihnutie si svojich 

vecí a riadne vysporiadanie  pohľadávok 

 

ff)  Odpredaj ubytovacieho miesta 

 

priestupok: ubytovaný odpredá ubytovacie miesto, ktoré mu bolo pridelené, alebo v rozpore so  

zmluvou alebo týmto IP a poskytne svoje pridelené miesto inej osobe 
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opatrenie: ubytovanému aj osobe, ktorá miesto odkúpila, alebo prebrala, bude udelených päť  

postihových bodov 

 

gg)  Blokovanie kľúča od študovne  

 

priestupok: ubytovaný prekročí povolenú zápožičnú dobu kľúča študovne   

opatrenie: ubytovanému bude udelený jeden postihový bod a zároveň je povinný uhradiť na 

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 15 € 

 

hh) Preťaženie prepravných zariadení osôb - výťah 

 

priestupok: ubytovaný prekročí povolenú prevádzkovú nosnosť výťahu  

opatrenie: ubytovanému bude udelený jeden postihový bod a zároveň je povinný uhradiť na 

ubytovacom oddelení disciplinárny poplatok vo výške 30 € 

 

ČASŤ VI. 

Zastupovanie záujmov ubytovaných 

 

1. Priebežnú kontrolu všetkých stránok ubytovania vo VM Mlyny v súlade s čl. 69 ods. 4 Štatútu 

UK vykonáva Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK 

(ďalej len „komisia“). 

 

2. Podrobnosti o pôsobnosti komisie pri priebežnej kontrole všetkých stránok ubytovania vo VM 

Mlyny upravuje čl. 11 ods. 3 písm. e) Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK 

(vnútorný predpis UK č. 14/2016). 

 

ČASŤ VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Internátny poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľom VM Mlyny. 

 

2. Internátny poriadok možno v prípade potreby upraviť, alebo pozmeniť písomnou formou. 

 

 

V Bratislave 31.08.2016  

                                                 
                                                                                      Mgr. Róbert Gula, MBA 

         riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

                                                                                                    


