
UBYTOVACÍ PORIADOK ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU  

turis t ickej  ubytovne  

 
1. V školskom internáte môže byť ubytovaný iba hosť, ktorý má objednané a potvrdené služby. 

 

2. Hosť  je povinný sa pri príchode identifikovať zamestnancovi vrátnica predložením svojho 

občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu. 

 

3. Hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona o pobyte 

cudzincov v platnom znení, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri 

príchode na recepcii hotela. 

 

4. Zamestnanec vrátnice môže požadovať uvedenie mobilného telefónneho čísla hosťa za účelom 

prípadného kontaktovania mimo  izby (napr. v prípade neskorého návratu z turistickej vychádzky, v 

prípade zabudnutých vecí na  izbe a pod.) a rovnako aj evidenčné číslo vozidla (EČV) hosťa pre 

prípad potreby preparkovať vozidlo a pod. 

 

5. Na základe objednaného a  potvrdeného ubytovania je ubytovateľ povinný ubytovať hosťa 

najneskôr do 21:00 hod., zároveň do tohto času izbu pre hosťa rezervuje. 

 

6. Hosť je oprávnený používať  izbu počas doby svojho pobytu a je povinný  izbu opustiť a odhlásiť 

svoj pobyt na vrátnici internátu najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania.. 

 

7. Počas svojho pobytu môže  hosť parkovať svoje vozidlo  v areály SOŠ služieb a lesníctva na 

mieste a v čase vyhradenom hosťovi. Parkovisko nie je strážené strážnou službou. Ubytovateľ 

nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na 

parkovisku. 

 

8. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom,  

prípadne cenu vopred  dohodnutú. Spravidla pri príchode vystaví ubytovateľ hosťovi písomný účet, 

ktorý je splatný okamžite po vystavení. Platba je možná po dohode aj faktúrou. 

 

9. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na 

izbe ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na vrátnici internátu. V prípade, že 

závady a nedostatky bezodkladne nenahlási na vrátnici, bude za závady zodpovedať ako keby ich 

spôsobil sám, podľa vyčíslenej hodnoty vedúcim ubytovne. Poplatok za stratu kľúča od izby 3€. 

 

10.V  izbe  je k dispozícii bezodplatné pripojenie na internet wifi. 

 

11. Raňajky sú podávané v jedálni v čase 6,15 – 7,15 hod., obedy sú podávané v čase 12,30 – 15,00 

(piatok do 12,30) večere sú podávané v čase 17,30 –18,30 hod., pokiaľ nie je stanovené inak.  Hosť 

sa zaväzuje nevynášať pokrmy, nápoje a internátny servis mimo týchto priestorov bez súhlasu 

ubytovateľa. 

 

12. Hosť ubytovacieho zariadenia je povinný riadiť sa a dodržiavať „Ubytovací poriadok“. V 

prípade, že hosť poruší „Ubytovací poriadok“ má zariadenie právo odstúpiť od poskytnutia 

ubytovacej resp. inej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby, podľa §759 od.2 Občianskeho 

zákonníka. 

 

 

 



UPOZORNENIA 

 
1. Hosť je povinný správať sa na izbe a v ostatných priestoroch internátu tak, aby svojim chovaním 

neobmedzoval a nerušil žiakov ŠI, alebo iných ubytovaných hostí. V čase od 22:00 do 06:00 hod. je 

hosť povinný dodržiavať nočný kľud. 

 

2. Hosť súhlasí, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich 

služobných povinností upratovačka, údržbár, prípadne iní zamestnanci ubytovateľa. 

 

3. Ubytovateľ nezodpovedá za veci hosťami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na 

ubytovanie, stravovanie. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá ubytovateľ iba v tom 

prípade, ak ich prevzal do úschovy  na základe potvrdenia. 

 

4. Na prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory internátu. Na  izbe 

môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom ubytovateľa v čase od 09:00 do 21:00 hod. 

Ubytovaný hosť je povinný nahlásiť identifikačné údaje návštevy na vrátnici, kde sa zapíšu do 

knihy návštev. 

 

5. Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadne návrhy na zlepšenie prevádzky  prijíma riaditeľ resp. 

jeho zástupca. 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 
1. Na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok internátu. Hosť, jeho 

návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom internátu. 

 

2. V celom objekte  platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov je vyhradené miesto pred vchodom do 

areálu. 

 

3. Priestory internátu sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, ich zneužitie môže ubytovateľ 

spoplatniť sumou 30€. 

 

4. Na  izbe, nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka 

elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) 

a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače 

hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, 

ktorá týmto vznikne. 

 

5. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku 

ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie. 

 

6. Na  izbe alebo v spoločenských priestoroch nie je hosť oprávnený premiestňovať nábytok, 

vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do telefónnych aparátov, rozhlasových a televíznych 

prijímačov,  do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá 

týmto ubytovateľovi vznikne. 

 

7. Pri  odchode  z izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, 

balkónové dvere, vypnúť elektrospotrebiče, hotelovú izbu riadne uzamknúť a kľúč odovzdať na 

vrátnici školského internátu. 

 



8. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru 

dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovne. 

 

 

OBMEDZENIA 
 

1. Vstup do objektu  s domácim zvieraťom ako aj jeho ubytovanie na  izbe nie je možné. 

 

2. Priestory sú  je monitorované kamerovým systémom. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Tento ubytovací poriadok bol schválený ubytovateľom, je platný a účinný od 01.09.2022 a je 

dostupný na www.dmbs.wbl.sk a k nahliadnutiu na vrátnici internátu. 

      

Vypracovala: Mgr. Sentineková Milena               Schválila:          ...................................... 

                                                                                                         PhDr. Gregáňová Viera 

                                                                                                               riaditeľka školy                                                 

 


