
Výpožičný poriadok diskov na Discgolfovom ihrisku  

VM Ľ. Štúra - Mlyny UK 

 

Všeobecné pravidlá 

 

1. Tento výpožičný poriadok upravuje pravidlá vypožičiavania discgolfových diskov pre 

Discgolfové ihrisko VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.   

2. Disky je možné si vypožičať na vrátnici pri Átriových domkoch, blok „A“ a blok „R“, v 

čase, keď je na tejto vrátnici prítomný pracovník oddelenia pre bezpečnosť a poriadok 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 

3. Disky si môžu vypožičať všetci študenti ubytovaní v ubytovacom zariadení VM Ľ. Štúra 

– Mlyny UK, zamestnanci VM Ľ. Štúra Mlyny – UK, prípadne zamestnanci UK 

ubytovaní v ubytovacom zariadení VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (ďalej len „vypožičiavateľ“). 

Ako zálohu za vrátenie diskov vypožičiavateľ necháva na vrátnici ISIC kartu študenta 

alebo preukaz zamestnanca UK/súčasti UK.  

4. Vypožičiavateľ si môže vybrať len z tých diskov, ktoré sú fyzicky k dispozícii na vrátnici. 

Rezervácie diskov nie sú možné.  

5. Každá oprávnená osoba môže mať vypožičané najviac dva disky naraz.  

6. Disky je potrebné vrátiť na vrátnicu, z ktorej boli vypožičané. Vypožičiavateľovi sa po 

vrátení diskov vráti ISIC karta alebo karta zamestnanca.  

7. Vypožičiavateľ sa zaväzuje disk používať výlučne na hru discgolf, zaobchádzať s 

diskom šetrne mimo hry a uhradiť všetky pokuty a poplatky za nevrátenie 

vypožičaného disku, prípadne jeho stratu alebo poškodenie. 

8. Svojim podpisom sa každá osoba zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedené v tomto 

výpožičnom poriadku.  

 

Postup pri vypožičiavaní disku 

 

1. Pri vypožičiavaní vypožičiavateľ predloží na vrátnici poverenému zamestnancovi VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK svoju ISIC kartu študenta alebo zamestnanecký preukaz.   

2. Vypožičiavateľ zapíše svoje meno a priezvisko, fakultu UK, kde študuje alebo pracuje, 

prípadne inú súčasť UK, na ktorej pracuje, dátum a čas výpožičky s predpokladaným 

časom vrátenia diskov na vrátnicu, čísla požičaných diskov a podpis osoby, ktorá si 

disk vypožičiava.  

3. Vypožičiavateľ môže mať vypožičané disky maximálne 24 hodín od ich vypožičania.  

4. O ukončení vypožičania disku sa urobí záznam v riadku prislúchajúcom výpožičke 

disku. 

 

Poplatky za vypožičiavanie 

 

1. Vypožičanie diskov je bezplatné. 

2. Ak vypožičiavateľ nevráti disk do 24 hodín od jeho vypožičania, bude mu uložená 

pokuta vo výške 12 €.  

3. Poplatok za stratu alebo poškodenie každého disku je vo výške 12 €.  

4. Poplatok alebo pokutu je vypožičiavateľ povinný uhradiť v pokladni VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK.  



5. Všetky disky sú majetkom VM Ľ. Štúra - Mlyny UK.  

6. Všetky poplatky za stratu diskov sú viazané priamo na obnovu zásoby diskov vo VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK, príp. na údržbu Discgolfového ihriska VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.   

 

V Bratislave, 26.02.2020.  

 

 


