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Pokyn
rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave
z 19. júna 2019,
ktorým sa vydáva Ubytovací poriadok Policajného zboru v Bratislave

V zmysle nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/1994 zo dňa
17.08.1994, ktorým sa upravuje poskytovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach
v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republika a na základe uznesenia vedenia akadémie a
Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave zo dňa 28.05.2019
u s t a n o v u j e m:
Čl. I
v y d á v a m:
Ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia Študentský domov Akadémie Policajného zboru
v Bratislave.
Čl. II
zrušujem:
pokyn rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave č. 7/2013 príloha č. 1, ktorým bol vydaný
Ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia Študentský domov Akadémie Policajného zboru
v Bratislave.

Čl. III
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.
Č. p.: APZ-OO-4-074/2019

Lucia Kurilovská, v.r.
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AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
KVESTORÁT
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

UBYTOVACÍ PORIADOK
UBYTOVACIEHO ZARIADENIA

ŠTUDENTSKÝ DOMOV

Bratislava, september 2019
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Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Študentský domov Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Študentský
domov“) je ubytovacím zariadením Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len
„akadémia“).
(2) Ubytovací poriadok ubytovacieho zariadenia Študentský domov upravuje základné práva
a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného.
(3) Ubytovateľom je oddelenie ubytovania, ktoré organizačne patrí pod kvestorát akadémie
a tvoria ho: vedúci oddelenia, referentky a pracovníci ochrany – informátori; do oddelenia
patria aj upratovačky.
Čl. 2
Ubytovacie vzťahy
(1) Ubytovateľ zabezpečuje všetky úlohy spojené s prevádzkou Študentského domova.
(2) Na úseku ubytovacích služieb poskytovaných študentom spolupracuje ubytovateľ so
študentskou samosprávou Študentského domova.
(3) Študentská samospráva Študentského domova zastupuje ubytovaných študentov akadémie
pri uplatňovaní ich práv a oprávnených záujmov. Je kompetentná požadovať odstránenie
nedostatkov od ubytovateľa aj od ubytovaných študentov.
(4) Ubytovateľ a študentská samospráva Študentského domova môžu kvestorovi navrhnúť
ukončenie ubytovania študenta akadémie z dôvodu porušovania ubytovacieho poriadku
alebo nedodržania ustanovení zmluvy o ubytovaní.
(5) O rozmiestnení študentov v Študentskom domove rozhoduje kvestor akadémie na základe
plánu ubytovania, spracovaného študentskou samosprávou.
Čl. 3
Podmienky ubytovania
(1) V Študentskom domove môže byť ubytovaný:
a) študent akadémie denného štúdia a externého štúdia,
b) účastník kurzu, školenia alebo sústredenia, ktoré organizuje akadémia,
c) účastník kurzu, školenia alebo sústredenia, ktorý je v služobnom pomere alebo
pracovnom pomere k rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV
SR),
d) pracovník inej organizácie, ktorý vykonáva dohodnutú alebo objednanú prácu pre
akadémiu, na čas vykonávania takejto práce, ak to kapacitné možnosti Študentského
domova umožňujú,
e) pracovník inej organizácie, ktorá spolupracuje s akadémiou (len krátkodobé
ubytovanie).
(2) V Študentskom domove sa ubytovanie neposkytne, ak :
a) žiadateľ o ubytovanie má trvalé bydlisko v mieste dislokácie akadémie,
b) trvalé bydlisko žiadateľa nepresahuje 50 km od miesta dislokácie akadémie; výnimku
z tohto ustanovenia môže udeliť kvestor.
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(3) Ubytovanie študenta akadémie na akademický rok sa poskytne v Študentskom domove na
základe schválenej elektronickej žiadosti (podanej a schválenej prostredníctvom MAIS)
a uzatvorenej zmluvy o ubytovaní. Pridelenie ubytovania sa vykonáva automaticky, podľa
počtu bodov získaných na základe kritérií zohľadňujúcich vzdialenosť trvalého bydliska
študenta, jeho prospech a angažovanosť v prospech akadémie a sociálnu situáciu.
(4) Na poskytnutie ubytovania, okrem študentov denného štúdia, ktorí sú príslušníkmi
Policajného zboru alebo kadeti, nie je právny nárok.
(5) Zmluvy o ubytovaní uzatvára kvestor akadémie alebo ním poverený zástupca.
(6) Žiadateľ o dlhodobé ubytovanie (študent) je povinný predložiť svoju žiadosť elektronicky
v termíne :
a) študent 1. ročníka najneskôr do 15 dní po obdržaní rozhodnutia rektora o prijatí na
štúdium,
b) študent vyššieho ročníka najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.
(7) Študent akadémie, ktorému nebolo poskytnuté ubytovanie, má právo odvolať sa rektorovi
akadémie do 15 dní odo dňa obdržania elektronickej správy o zamietnutí žiadosti.
(8) Pri krátkodobom alebo príležitostnom ubytovaní sa zmluva o ubytovaní neuzatvára.
Ubytovanie sa poskytne na základe schválenej písomnej žiadosti alebo na základe
elektronickej alebo telefonickej objednávky, potvrdenými následne elektronickou poštou.
(9) Iní žiadatelia sú povinní doručiť písomné žiadosti do 7 dní pred požadovaným termínom
nástupu na ubytovanie.

Čl. 4
Vznik práva na ubytovanie
(1) Žiadateľovi vzniká právo na dlhodobé ubytovanie po uzatvorení zmluvy o ubytovaní.
(2) Ubytovaný je povinný v deň ubytovania prevziať do osobnej zodpovednosti ubytovací
priestor spolu s inventárom a potvrdiť zoznam prevzatého zariadenia.
(3) Na základe uzavretej zmluvy o ubytovaní je ubytovaný povinný prihlásiť sa na prechodný
pobyt na Mestskej časti Bratislava – Rača1.

Čl. 5
Zánik práva na ubytovanie
(1) Právo na ubytovanie zaniká :
a) ak ubytovaný nevyužíva ubytovacie služby dlhšie ako jeden mesiac (okrem
skúškového obdobia alebo dlhodobej práceneschopnosti a pod.),
1

podľa §§ 2,8 zákona č. 496/2008 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení
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b) ak ubytovaný, a to aj napriek upozorneniu, porušuje základné princípy spoločenského
správania,
c) odstúpením od zmluvy ubytovaným alebo ubytovateľom,
d) dňom ukončenia štúdia na akadémii alebo prerušením štúdia, vylúčením zo štúdia,
e) nezaplatením poplatku za ubytovanie ani v náhradnom termíne, t. j. do konca
mesiaca nasledujúceho po vzniku prvej dlžoby,
f) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená zmluva o ubytovaní,
g) porušením ustanovení zmluvy o ubytovaní alebo ubytovacieho poriadku,
h) ak došlo k skončeniu služobného pomeru alebo pracovného pomeru k rezortu MV SR.
(2) Ak kvestor akadémie zruší ubytovanie študentovi v Študentskom domove, študent sa môže
do 5 dní od doručenia rozhodnutia o zrušení ubytovania odvolať rektorovi akadémie.
Rektor akadémie o odvolaní rozhodne do 10 pracovných dní od jeho doručenia, pričom
odvolanie má odkladný účinok.
(3) Za porušenie ubytovacieho poriadku sa považuje:
a) poškodzovanie alebo svojvoľné premiestňovanie inventára alebo zariadenia mimo izby
(bunky),
b) neuposlúchnutie pokynu príslušných zamestnancov ubytovateľa alebo iných poverených
osôb,
c) neuposlúchnutie pokynu člena študentskej samosprávy Študentského domova,
d) opakované neplnenie si povinnosti včasného uhrádzania poplatkov za ubytovacie
služby,
e) odmietnutie povinnosti preukázať totožnosť pri vstupe do Študentského domova
pracovníkovi ochrany – informátorovi, dozornému školy alebo inej oprávnenej osobe
pri vykonávanej kontrole v Študentskom domove,
f) ak ubytovaný, aj napriek upovedomeniu, nesprístupní ubytovací priestor oprávneným
osobám akadémie na kontrolu technického stavu ubytovacieho priestoru alebo
znemožní údržbu, či opravu zariadenia v ubytovacom priestore,
g) prisvojenie si cudzej veci2,
h) nedodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi a bezpečnostných a hygienických
predpisov,
i) rušenie nočného kľudu, ktorý je v čase od 22,00 h do 06,00 h,
j) prechovávanie osôb, ktoré nie sú v študentskom domove ubytované alebo
prechovávanie zvierat,
k) fajčenie v Študentskom domove,
l) skladovanie životu nebezpečných látok, zariadení a predmetov (výbušniny, látky
vyžarujúce rádioaktívne žiarenie a pod.),
m) prinášanie, predaj a užívanie návykových látok v Študentskom domove3,
n) uskutočňovanie komerčnej činnosti okrem prípadov, keď sa vykonáva v záujme
akadémie a so súhlasom jej kvestora - v priestoroch na to určených,
o) svojvoľná výmena zámkov na dverách ubytovacích buniek, kuchyniek a spoločenských
miestnostiach, svojvoľná montáž káblového vedenia do izieb pre účely príjmu TV a PC,
p) vyhadzovanie predmetov alebo odpadkov z okien a z balkónov, najmä ohorkov
z cigariet,
q) používanie elektrospotrebičov, ktoré nie sú uvedené v zmluve o ubytovaní,
r) šírenie, vyvesovanie a lepenie materiálov a plagátov v priestoroch Študentského
domova alebo na zariadení ubytovacieho priestoru,
2
3

podľa § 130 ods. 4 Trestného zákona
podľa § 130 ods. 5 Trestného zákona
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s)
t)

svojvoľné užívanie iného ubytovacieho priestoru, ako je uvedený v zmluve o ubytovaní,
hrubé porušenie alebo opakované menej hrubé porušovanie základných princípov
spoločenského správania a spolunažívania.

(4) Po zániku práva na ubytovanie je ubytovaný študent povinný najneskôr do 10.00 hodiny
v deň odchodu uvoľniť lôžko, odovzdať ubytovateľovi lôžkoviny, kľúč od ubytovacieho
priestoru, inventár, príp. iný zapožičaný materiál; o čom sa vyhotoví záznam vo dvoch
vyhotoveniach: pre ubytovaného i ubytovateľa po jednom rovnopise.
(5) V prípade, že sa študent v stanovenom termíne zo Študentského domova nevysťahuje,
ubytovateľ v spolupráci so študentskou samosprávou Študentského domova a oddelením
služobnej činnosti akadémie sú oprávnení študenta vysťahovať/deložovať. Za vykonanie
vysťahovania je správca oprávnený vymáhať od študenta úhradu vynaložených nákladov aj
straty spôsobenej neuvoľnením izby.
(6) Vysťahované veci budú v priestoroch Študentského domova uložené najviac 30 dní. Po
tomto termíne Študentský domov prestáva niesť zodpovednosť za ich nepoškodenie
a stratu.
Čl. 6
Oprávnené osoby
Pre účely vykonávania kontroly v Študentskom domove sú oprávnené osoby:
(1) rektor akadémie,
(2) prorektori akadémie,
(3) kvestor akadémie,
(4) členovia Disciplinárnej komisie Akadémie Policajného zboru v Bratislave,
(5) oddelenia služobných činností akadémie, najmä vedúci ročníkov,
(6) zástupca kvestora,
(7) oddelenie ubytovania,
(8) hygienik v rozsahu úloh hygienickej služby,
(9) veliteľ objektu, dozorný školy a pracovník ochrany akadémie,
(10) technik PO a BOZP akadémie,
(11) člen samosprávy študentov akadémie Študentského domova.
Čl. 7
Povinnosti ubytovaných
(1) Ubytovaný je povinný:
a) udržiavať čistotu a poriadok v ubytovacích a spoločenských priestoroch spôsobom
dobrého hospodára,
b) upratovať pridelené ubytovacie priestory, včítane vynášania smetí,
c) šetrne zaobchádzať s prideleným inventárom v ubytovacích a spoločenských priestoroch,
6

d) uhradiť spôsobenú škodu zistenú na zverenom inventári,
e) pri vstupe do Študentského domova preukázať sa pracovníkovi ochrany – informátorovi
preukazom ubytovaného, resp. prechádzať kontrolovaným vstupom, turniketom,
f) osobne nahlásiť ubytovateľovi všetky používané vlastné alebo zapožičané
elektrospotrebiče,
g) dodržiavať stanovený termín obmeny lôžkovín4,
h) pravdivo uvádzať údaje nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o ubytovaní,
i) zistené poruchy, škody a nedostatky v ubytovacích a spoločenských priestoroch ihneď dať
zapísať do Knihy závad, (nachádza sa na recepcii študentského domova),
j) umožniť pracovníkom údržby vstup do ubytovacieho priestoru za účelom odstránenia
poruchy,
k) dôsledne dodržiavať zásady spolunažívania a spoločenského správania,
l) dôsledne dodržiavať nočný kľud v Študentskom domove, t.j. od 22. do 06.00 hodiny,
m) dodržiavať vymedzený čas a priestor určený pre návštevy,
n) dodržiavať zmluvu o ubytovaní a tento ubytovací poriadok,
o) dodržiavať opatrenia ochrany pred požiarom a bezpečnostné a hygienické opatrenia,
p) riadiť sa pokynmi vedenia akadémie v čase mimoriadnych udalostí alebo situácií,
q) hospodárne odoberať poskytovanú elektrickú energiu, vodu a teplo,
r) dodržiavať zákaz poškodzovať požiarne zariadenie, podľa zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov,
s) plniť a vykonávať opatrenia, aby sa predchádzalo vzniku škôd na zdraví, na majetku
a životnom prostredí, najmä:
1. uzamknutím zabezpečiť vnesené veci do prideleného ubytovacieho priestoru v čase,
keď ubytovaný ich nemá pod trvalým dohľadom,
2. pri odchode z izby vypnúť všetky elektrospotrebiče, uzavrieť okná a uzamknúť dvere
na izbe a obytnej bunke,
3. akadémia zodpovedá za veci vnesené ubytovaným do Študentského domova, ako aj za
škodu na odložených veciach, ak konanie ubytovaného nemalo za následok vznik
škody, maximálne do výšky stanovenej osobitným predpisom5; za peniaze, cenné veci
a doklady zodpovedá akadémia bez obmedzenia len v prípade, ak ich správca alebo
pracovník ochrany prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.
(2) Po dobu riadnej dovolenky študentov policajtov a prázdnin civilných študentov, platí
povinnosť vypratať ubytovacie priestory z dôvodu vykonania rozsiahlejších opráv, údržby
a hygienických opatrení. Kvestor alebo ubytovateľ môže vyhradiť priestor na dočasné
uloženie vecí ubytovaných.
(3) Čas ubytovávania v Študentskom domove sa určuje nasledovne :
a) v pracovných dňoch od 8,00 h do 14,00 h v kancelárii oddelenia ubytovania,
b) v deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja od 18,00 do 22,00 h; - poskytuje
ubytovanie na recepcii študentského domova alebo na hlavnej vrátnici akadémie školy, a
to na základe podkladov ubytovateľa (ide najmä o krátkodobé ubytovanie).
(4) Požívanie alkoholických nápojov sa zakazuje. Ak ubytovaný študent alebo návštevník
Študentského domova javí známky požitia alkoholických nápojov alebo psychotropných či
návykových látok, je povinný na výzvu dozorného školy alebo ním poverenej osoby
podrobiť sa orientačnej dychovej skúške.
obmena lôžkovín sa vykonáva podľa hygienických noriem, t.j. v letnom období jedenkrát za 14 dní, v zimnom období
jedenkrát za 21 dní; vo výnimočných prípadoch (napr. choroba) podľa potreby.
5
podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.je zodpovednosť ubytovateľa do výšky 332,-€
4
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(5) Fajčenie v priestoroch Študentského domova sa zakazuje. Pre fajčiarov sú určené len
vonkajšie priestory pred Študentským domovom.
(6) Požívanie alkoholických nápojov v Študentskom domove a fajčenie v Študentskom domove
mimo vyhradených priestorov je disciplinárnym priestupkom6 a v prípade takéhoto konania
zo strany študenta, ktorý je príslušníkom Policajného zboru aj disciplinárnym previnením7 ;
rektor akadémie alebo iný príslušný nadriadený študenta môžu za porušenie povinností podľa
tohto odseku udeľovať disciplinárne opatrenia8alebo výčitku9
Čl. 8
Práva ubytovaného
Ubytovaný študent má právo :
a) používať miestnosť alebo jemu vyhradenú časť podľa zmluvy o ubytovaní,
b) užívať spoločné priestory, miestnosti alebo zariadenia Študentského domova
c) vnášať do Študentského domova iba také predmety, ktoré neodporujú pravidlám bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ktoré je možné umiestniť na ploche
vyhradenej mu na ubytovanie,
d) voliť členov študentskej samosprávy,
e) využívať „Tichú študovňu“, ktorá je zriadená na 3. poschodí študentského domova. Kľúče
od nej dostane ubytovaný po predložení ISIC karty na recepcií študentského domova, kde si
ich po zapísaní do určenej knihy a podpise môžu prevziať. Za inventár, prípadne poškodenie
spoločenskej miestnosti (študovne) zodpovedá ten študent, ktorý prevzal kľúče,
Na ostatných ubytovaných (napr. bezzmluvné krátkodobé ubytovanie) sa ustanovenie tohto
článku vzťahuje primerane.
Čl. 9
Povinnosti ubytovateľa
Ubytovateľ vykonáva najmä tieto činnosti :
a) poskytuje ubytovanie žiadateľovi na základe zmluvy (na základe žiadosti, ak ide
o krátkodobé ubytovanie), podpísanej kvestorom akadémie,
b) zapisuje ubytovaných do knihy ubytovaných,
c) eviduje počet, rozmiestnenie a využitie postelí,
d) zabezpečuje včasnú výmenu a pranie lôžkovín, vykonáva upratovanie spoločných priestorov
a zabezpečuje odovzdávanie lôžkovín a materiálu pri ubytovaní žiadateľa,
podľa § 72 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení
podľa § 52 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v platnom znení
8
podľa § 72 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a podľa § 53 ods. 1 zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej polície v platnom znení
9
podľa § 54 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v platnom znení
6
7
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e) zodpovedá za dodržiavanie ubytovacieho poriadku, zisťuje priestupky, straty a škody na
zariadení, predkladá hlásenia o škodách a stratách ihneď po ich zistení,
f) prijíma úhrady v hotovosti a vystavuje o tom príjmový doklad,
g) na základe zápisov v „Knihe závad“ zabezpečuje vykonávanie opráv, revízií, údržby
Študentského domova a jeho zariadenia,
h) zabezpečuje a vykonáva pravidelné pochôdzky objektu, čo je povinnosťou pracovníka
ochrany- informátora počas nočnej služby i v dňoch pracovného voľna a pokoja, sleduje
poriadok a správanie ubytovaných a v prípade zistenia narušenia je povinný urobiť záznam
v „Knihe služieb“.
Čl. 10
Bezpečnosť a ochrana zdravia
(1) V prípade ochorenia infekčnou chorobou alebo chorobou, ktorá vylučuje pobyt študenta pacienta v hromadnom ubytovacom zariadení je ubytovaný povinný ihneď túto skutočnosť
oznámiť ubytovateľovi (pracovníkovi ochrany – informátorovi) a súčasne opustiť ubytovacie
priestory; na prechodné riešenie nutnej izolácie slúži na to určený osobitný priestor –
„izolačná izba“.
(2) V naliehavom prípade je možné použiť k poskytnutiu zdravotnej pomoci príručnú
lekárničku, uloženú na recepcii Študentského domova. Túto skutočnosť pracovník ochrany –
informátor nahlási vedúcemu oddelenia ubytovania za účelom doplnenia spotrebovaného
materiálu, či liekov.
(3) Ubytovateľ má právo rozhodnúť o presťahovaní študenta z bezpečnostných, hygienických
a prevádzkových dôvodov; ubytovaný je povinný toto rozhodnutie rešpektovať.
(4) Ubytovaný je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické
opatrenia a opatrenia proti požiarom.
(5) Zakazuje sa používanie vlastných elektrických varičov a elektrických ohrievačov na izbách
Študentského domova.
(6) V priestoroch Študentského domova je zakázané fajčiť.
Čl. 11
Platenie úhrad za ubytovanie
(1) Ubytovaný je povinný platiť úhrady za ubytovacie služby vo výške a v lehote určenej
v zmluve.
(2) Výška úhrady za ubytovanie a za používanie súkromných a zapožičaných elektrospotrebičov
sa uvádza v zmluve o ubytovaní. Úhrada za používanie súkromných elektrospotrebičov sa
neúčtuje v prípade, že tieto slúžia pre potrebu osobnej hygieny alebo pre zdravotné dôvody
(napr. holiaci strojček, elektrická zubná kefka, ručný masážny strojček).
(3) Pri krátkodobom ubytovaní sa úhrady platia v hotovosti v kancelárií oddelenia ubytovania
študentské domova, a to na začiatku ubytovania, najneskôr však v deň ukončenia ubytovania.
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(4) Výška úhrady za ubytovanie za jednu posteľ na jednu noc je stanovená podľa kalkulácie
platnej na príslušný akademický rok a zverejňuje sa pred začatím akademického roka na
webovej stránke akadémie a na nástenke Študentského domova.
(5) Jednorazový poplatok – kaucia na úhradu poškodeného majetku akadémie, kde nebol zistený
páchateľ, sa stanovuje vo výške 5,00 €. Zostatok týchto prostriedkov bude použitý na
skultúrnenie priestorov Študentského domova alebo na nákup, doplnenie inventáru. Čerpanie
týchto prostriedkov schvaľuje študentská samospráva.
(6) Dlhodobo ubytovaní študenti denného štúdia uhrádzajú poplatok za ubytovanie nasledovne :
a) prevodným príkazom na bankový účet - kópia príkazu sa odovzdáva ubytovateľovi,
b) poštovou poukážkou,
c) elektronickým bankovníctvom, (pričom doklad tiež treba odovzdať ubytovateľovi),
na číslo účtu 7000409772/8180, variabilný symbol 11111
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
účel platby: “ubytovanie, priezvisko, č. izby, ročník , mesiac platby“.
Čl. 12
Nočný kľud a návštevy
(1) Študentský domov sa otvára denne o 5.00 h a zatvára o 24.00 h. Za dodržiavanie
uvedeného času zodpovedá pracovník ochrany – informátor.
(2) Nočný kľud je v dobe od 22.00 h do 06.00 hodiny nasledujúceho dňa.
(3) Doba návštev osôb ubytovaných v Študentskom domove je stanovená:
a) v pracovných dňoch od 13.00 h do 21.00 h,
b) v dňoch pracovného pokoja od 09.00 h do 21.00 h.
(4) Osoba, ktorá je ubytovaná v Študentskom domove, si návštevu prevezme na recepcii, kde
ju pracovník ochrany – informátor návštevníka zapíše do „Knihy návštev“, pričom
zaeviduje nasledujúce údaje :
a) meno, priezvisko osoby a číslo izby navštívenej osoby,
b) meno, priezvisko návštevníka a číslo dokladu, ktorým môže hodnoverne preukázať
svoju totožnosť (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz), ako aj
čas príchodu návštevy.
(5) Ak návštevník nemôže alebo nechce hodnoverne preukázať svoju totožnosť podľa ods. 4
písm. b), vstup do Študentského domova sa mu neumožní.
(6) Po ukončení návštevy navštívená osoba odprevadí svojho návštevníka a zabezpečí zápis
odchodu v „Knihe návštev“.
(7) V prípade, že návštevník sa zdržuje v Študentskom domove mimo času uvedenom v ods. 3,
zabezpečí pracovník ochrany – informátor ukončenie jeho návštevy. Zároveň uvedenú
skutočnosť oznámi dozornému školy, ktorý to zapíše do Knihy hlásení a služieb. Za
dodržanie času a miesta návštev je zodpovedná navštívená osoba a jeho nedodržanie sa
považuje za porušenie ubytovacieho poriadku.
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(8) Návšteva môže u ubytovanej osoby výnimočne zotrvať v Študentskom domove aj v čase
nočného kľudu, výlučne však za podmienky, že bude zaevidovaná aj na nočný pobyt
a uhradí poplatok vo výške 5,00 € za jednu noc. Zotrvanie návštevy aj na nočný pobyt
nemôže obťažovať spolubývajúcich študentov.
Čl. 13
Zriadenie a pôsobnosť samosprávy študentov
Študentského domova Akadémie Policajného zboru v Bratislave
(1) Samospráva študentov Študentského domova Akadémie Policajného zboru v Bratislave
(ďalej len „študentská samospráva) sa zriaďuje v zmysle ustanovenia Čl. 2 Ubytovacieho
poriadku a zastupuje ubytovaných študentov pri uplatňovaní ich práv a oprávnených
záujmov.
(2) Študentská samospráva spolupracuje s kvestorom akadémie a s ubytovateľom ako partner,
poradný orgán a predstaviteľ ubytovaných študentov pri uplatňovaní ich práv
a oprávnených záujmov.
(3) Študentskú samosprávu tvorí 5 členov volených zo všetkých študentov denného štúdia
ubytovaných v Študentskom domove. Členov študentskej samosprávy si volia ubytovaní
študenti tajným hlasovaním. Členmi sa stávajú uchádzači, ktorí získali najvyšší počet
hlasov. Pri rovnosti hlasov o členstvo rozhoduje ich dohoda alebo žreb.
(4) Voľby členov študentskej samosprávy organizuje trojčlenná volebná komisia zložená zo
študentov ubytovaných v Študentskom domove, ktorí pred termínom určenia volebnej
komisie písomne vyhlásia ubytovateľovi, že sa nebudú uchádzať o členstvo v študentskej
samospráve. Členov volebnej komisie, miesto a termín volieb určuje na návrh ubytovateľa
kvestor akadémie.
(5) Pre voľby členov študentskej samosprávy zabezpečí ubytovateľ vypracovanie hlasovacích
lístkov, ktoré obsahujú abecedný zoznam všetkých ubytovaných študentov, s uvedením
poradového čísla pred priezviskom a menom, ročník a stupeň štúdia. V hlasovacom lístku
sa neuvedú študenti, ktorí sa do 48 hodín pred termínom uskutočnenia volieb do
študentskej samosprávy písomne vzdali možnosti uchádzať sa o členstvo. Pre potreby
volebnej komisie vypracuje ubytovateľ abecedný zoznam všetkých ubytovaných
študentov, ktorí majú právo oprávnených hlasovať.
(6) Zápisnicu o výsledkoch volieb volebná komisia odovzdá najneskôr do 24 hodín po
uskutočnení volieb ubytovateľovi, ktorý zabezpečí zverejnenie zoznamu zvolených členov
študentskej samosprávy
(7) Členovia študentskej samosprávy sú:
a) určovaní za členov komisií pre rozhodovanie o stanovení pravidiel ubytovania
v Študentskom domove a komisií na priznanie pridelenia ubytovania študentov,
b) oprávnení požadovať odstránenie nedostatkov v uplatňovaní práv a oprávnených
záujmov ubytovaných študentov,
c) kompetentní navrhnúť ukončenie ubytovania študentom akadémie z dôvodu
porušenia ubytovacieho poriadku alebo nedodržania ustanovení zmluvy o ubytovaní,
d) oprávnení odporúčať kvestorovi akadémie udeliť výnimku z plnenia ustanovení
ubytovacieho poriadku.
(8) Členstvo študenta v študentskej samospráve sa skončí:
a) prerušením štúdia podľa (§ 64 ods. 1 zákona o vysokých školách),
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b) riadnym ukončením štúdia (§ 65 ods. 1 zákona o vysokých školách),
c) iným skončením štúdia (§ 66 zákona o vysokých školách),
d) rozhodnutím o nepridelení ubytovania študentovi v Študentskom domove v
nasledujúcom akademickom roku štúdia,
e) vzdaním sa funkcie člena,
f) odvolaním z funkcie člena kvestorom akadémie pre neplnenie povinností na základe
písomného návrhu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov študentskej samosprávy
(9) Doplňujúce voľby členov študentov do študentskej samospráve sa uskutočňujú podľa
ustanovení uvedených v ods. 4, 5 a 6 tohto článku.
Čl. 14
Záverečné ustanovenia
(1) Ubytovací poriadok Študentského domova bol prerokovaný na zasadnutí vedenia akadémie
a na zasadnutí Akademického senátu akadémie a je záväzný pre ubytovateľa a ubytovaného.
(2) Porušenie tohto ubytovacieho poriadku ubytovaným môže byť dôvodom na zrušenie zmluvy
o ubytovaní.
(3) Nedodržanie akéhokoľvek ustanovenia, úpravy, zákazu alebo príkazu zverejneného
študentom formou oznamu na webovej stránke akadémie a na úradnej nástenke v
Študentskom domove môže byť považované za porušenie ubytovacieho poriadku.
(4) Rektor akadémie môže na základe odporúčania študentskej samosprávy Študentského
domova a po vyjadrení kvestora akadémie udeliť výnimku z jednotlivých ustanovení tohto
ubytovacieho poriadku.
(5) Tento ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2019.

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., v. r.
rektorka
Akadémie Policajného zboru v Bratislave
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