Biblická škola v Martine
M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin

Ubytovací poriadok študentského domova Biblickej školy
I. Úvodné ustanovenie
1. Študentský domov (ďalej len „ŠD“) je účelovým zariadením Biblickej školy (ďalej len „BŠ“), ktorý poskytuje
ubytovanie pre študentov Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity (ďalej len FPV ŽU) v študijných
odboroch „Misijná práca s deťmi a mládežou“ a „Náboženská výchova ECAV“ a ďalším zamestnancom podľa
potrieb BŠ.
2. Na ŠD sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa práv akademickej pôdy. Poslaním ŠD pre účely tohto poriadku
je:
a) poskytovať ubytovanie a služby s tým spojené študentom denného štúdia na BŠ a FHV ŽU,
b) vytvárať podmienky pre štúdium, spoločenský a duchovný život a rozvoj záujmovej činnosti
študentov.
II. Riadenie ŠD
1. Za prevádzku a činnosť študentského domova zodpovedá správca ubytovacieho zariadenia, ktorý je priamo
podriadený riaditeľovi BŠ. Správca ubytovacieho zariadení spolupracuje s Radou ubytovaných študentov.
2. Na pôde ŠD nie je dovolená činnosť extrémistických hnutí a siekt.
III. Rada ubytovaných študentov
1. Rada ubytovaných študentov je volený orgán zastupujúci všetkých ubytovaných študentov, ktorý vystupuje v
ich mene. Vo vzťahu k správcovi ubytovacieho zariadenia reprezentuje záujmy ubytovaných študentov.
2. Rada ubytovaných študentov sa za svoju činnosť zodpovedá ubytovaným študentom. Podieľa sa na riešení
problémov ŠD v oblasti riadenia, skvalitňovania podmienok ubytovania a dodržiavania ubytovacieho poriadku.
Vyjadruje sa k žiadostiam študentov o ubytovanie. Má právo predložiť správcovi ubytovacieho zariadenia návrh
na udelenie disciplinárneho opatrenia študentovi až po jeho vylúčenie zo ŠD pri nedodržaní ubytovacieho
poriadku.
3. V prípade, že v ŠD nie je konštituovaná Rada ubytovaných študentov, v uvedených oblastiach rozhoduje
správca ubytovacieho zariadenia.
IV. Ubytovanie študentov
1. Na ubytovanie v ŠD nie je právny nárok.
V. Umiestnenie študentov v ŠD
1. Správca vypracuje návrh na rozmiestnenie študentov v ŠD po jednotlivých izbách s prihliadnutím na ich
žiadostí.
2. Správca ubytovacieho zariadenia má právo v odôvodnených prípadoch premiestniť študentov v rámci
používaného ubytovacieho zariadenia, alebo odmietnuť ubytovanie študentovi, ktorý v minulom akademickom
roku závažným spôsobom porušil ubytovací poriadok.
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3. Ubytovanie sa poskytuje na vyučovacie obdobie zimného a letného semestra na základe uzavretej zmluvy
o ubytovaní. Ubytovanie je môže predĺžiť po dohode s poskytovateľom ubytovania.
VI. Zánik ubytovania
1. Ubytovanie zaniká:
a) uplynutím času uvedeného v zmluve o ubytovaní,
b) ak sa študent neprevezme do 14 dní od začiatku semestra a nepodá k tomuto termínu ubytovateľovi
písomnú žiadosť o odloženie jeho nástupu k ubytovaniu,
c) písomnou výpoveďou zo strany ubytovaného s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína bežať
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede ubytovateľa, v prípade, že sa zmluvné
strany nedohodnú inak,
d) ukončením štúdia, prerušením štúdia, vylúčením zo štúdia, prestupom na inú vysokú školu,
e) zrušením ubytovania.
2. Správca ubytovacieho zariadenia po predchádzajúcom prerokovaní s riaditeľom BŠ môže zrušiť, resp.
podmienečne zrušiť ubytovanie v ŠD, ak:
a) študent porušil ubytovací poriadok,
b) študent sa dopustil trestného činu.
3. Zrušenie ubytovania oznámi správca ubytovacieho zariadenia študentovi doručením písomného rozhodnutia.
Proti tomuto rozhodnutiu sa študent nemôže odvolať.
4. Študent je povinný vysťahovať sa zo ŠD do 3 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
VII. Práva a povinnosti ubytovaných študentov
1. Ubytovaný študent má právo:
a) na základné vybavenie pridelenej izby (nábytok, vankúš, paplón),
b) prijímať návštevy,
c) ubytovať vo svojej izbe krátkodobé návštevy (max. 5 nocí) po predchádzajúcom súhlase
spolubývajúcich, nahlásení návštevy správcovi a zaplatení poplatku 2,- € za osobu a noc,
d) na používanie spoločných priestorov ŠD a verejných elektrospotrebičov (pračka, sušička, žehlička,
rýchlo varná kanvica, mikrovlna rúra a iné), avšak iba v priestoroch na to určených,
e) používať osobné elektrické spotrebiče: holiaci strojček, kulma, sušič vlasov, počítač,
rádiomagnetofón, chladnička. Za tieto musí študent uhrádzať mesačný poplatok, ktorý každoročne
stanovuje riaditeľ BŠ. Iné elektrické spotrebiče nie sú povolené.
f) používať internetové pripojenie na študijné účely,
g) predkladať návrhy a pripomienky ku všetkým otázkam, týkajúcich sa ubytovania v ŠD správcovi
ubytovacieho zariadenia osobne, alebo prostredníctvom svojich zástupcov.
2. Ubytovaný študent je povinný:
a) ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe,
b) udržiavať čistotu a poriadok v pridelenej izbe, v spoločných priestoroch a v okolí ŠD, šetriť
elektrickou energiou, vodou, teplom,
c) platiť poplatok za ubytovanie podľa zmluvy o ubytovaní a jednorazový poplatok za nadmerné
opotrebenie inventára alebo prípadné poškodenie inventára nezisteným subjektom vo výške 10,- € /
školský rok,
d) oboznámiť sa s ubytovacím poriadkom ŠD a správať sa v zmysle jeho ustanovení,
e) dodržiavať bezpečnostné predpisy a protipožiarne opatrenia,
f) dodržiavať hygienické predpisy,
g) pri nasťahovaní do pridelenej izby nahlásiť zistené nedostatky a škody správcovi ubytovacieho
zariadenia,
h) zabezpečiť izbu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom (uzavretie strešných okien),
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i) zabezpečiť izbu a budovu proti krádeži,
j) dodržiavať etiku spolunažívania, vzájomného rešpektovania sa a tolerancie k spolubývajúcim a k
pracovníkom ŠD,
k) nahradiť škodu, ktorú spôsobil študentskému domovu,
l) riadiť sa pokynmi ŠD pri mimoriadnych situáciách,
m) nahlásiť zistené prípady vandalizmu, výtržníctva a poškodenie majetku ŠD správcovi ŠD,
3. Ubytovaný študent nesmie:
a) umožniť prenocovať v ŠD osobám, ktorých prítomnosť nie je nahlásená správcovi,
b) presťahovať sa do inej izby bez súhlasu správcu ubytovacieho zariadenia,
c) poškodzovať majetok ŠD,
d) premiestňovať inventár z miestností, zasahovať do inštalácie akéhokoľvek druhu, vyhadzovať
predmety a odpadky z okien,
e) prinášať, predávať alebo požívať omamné látky v ŠD, fajčiť v priestoroch ŠD,
f) chovať zvieratá a hmyz v ŠD,
g) rušiť ostatných spolubývajúcich a rušiť nočný kľud.
4. Ubytovaný študent je povinný pred vysťahovaním:
a) odovzdať vyčistenú izbu s príslušenstvom,
b) uhradiť spôsobené škody,
c) odovzdať kľúče a odhlásiť sa z ubytovania u správcu ubytovacieho zariadenia.
VIII. Vnútorný režim
1. Nočný kľud je v čase od 22.00 do 6.00 hodiny.
2. Evidenciu návštev vykonáva správca zápisom do knihy návštev, po preukázaní sa osobným dokladom,
potvrdzujúcim totožnosť návštevy. Po odchode je osoba povinná odhlásiť sa u správcu.
3. Správca ubytovacieho zariadenia má právo vykonávať náhodné a priebežné kontroly ubytovacích priestorov
ŠD, podľa možnosti v prítomnosti ubytovaných študentov. V prípade ohrozenia zdravia ubytovaných študentov
alebo ohrozenia majetku ŠD (napr. požiar, havária vody, ústredného kúrenia a pod.) môže správca
ubytovacieho zariadenia vstúpiť do izieb ubytovaných študentov aj bez prítomnosti študenta. Ak správca musí
vstúpiť do ubytovacích priestorov z dôvodu plnenia si svojich povinností a študent nie je v uvedenej dobe
prítomní v ŠD, správca to môže vykonať za prítomnosti ďalšieho svedka.
IX. Osobitné ustanovenia
1. Hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia sú stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky z 8.júla 2002 č.505/2002 Z.z.
2. V prípade, že je študent ubytovaný za zvýhodnené nájomné, je povinný upratovať ubytovacie priestory
podľa upratovacieho poriadku a rozpisu služieb, ktorý pripravuje správca.
3. Všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí a pod. sa vykonáva raz za semester.
4. Muži a ženy sú ubytovaní v oddelených izbách (s výnimkou manželských párov) a musia byť zabezpečené
samostatné hygienické zariadenia pre ženy a mužov.
X. Bezpečnostno - požiarný poriadok
1. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia.
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2. Používať tepelné alebo elektrické spotrebiče, infražiariče, alebo vykurovacie telesá, ktoré nie sú súčasťou
vybavenia objektu, je prísne zakázané. Tiež je zakázané používať na osvetlenie zápalky, sviečky a vykonávať
činnosť spojenú s používaním otvoreného ohňa. Každý, kto používa povolené spotrebiče, je povinný po
ukončení činnosti spotrebič vypnúť.
3. Je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej inštalácie objektu a elektrických zariadení.
4. Objekt je vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi, ktoré sú určené pre prípadný požiarny zásah. Každý je
povinný zoznámiť sa s ich použitím. Hasiace prístroje a požiarne hydranty nesmú byť poškodzované, svojvoľne
premiestňované a používané k iným účelom ako k lokalizácii požiaru. Prístupy k nim musia byť trvalo voľné.
5. Užívatelia sú povinní udržiavať v bezpečnom prevádzkyschopnom stave elektrickú inštaláciu a majú
zakázané vykonávať práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a na ktoré je potrebná odborná spôsobilosť podľa
osobitných predpisov.
6. Je zakázané poškodzovať alebo odstraňovať bezpečnostné a ochranné zariadenia a vyraďovať ich z
činnosti.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení alebo porušenie tohto predpisu je povinný každý užívateľ okamžite nahlásiť
službukonajúcemu personálu.
8. Užívatelia objektu sú povinní sa zoznámiť s obsahom tohto požiarneho poriadku.
9. V prípade požiaru je nutné okamžite vypnúť elektrickú inštaláciu a uhasiť požiar pomocou prenosného
hasiaceho prístroja a požiarnych hydrantov. V prípade, že nie je možné zdolať požiar vlastnými prostriedkami,
treba zabezpečiť oznámenie požiaru podľa „POŽIARNYCH POPLACHOVÝCH SMERNÍC“.
XI. Iné ustanovenia
1. V prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu vstup orgánov činných v trestnom konaní do
ŠD povoľuje riaditeľ BŠ, alebo ním splnomocnená osoba (napr. správca ubytovacieho zariadenia).
2. Slovenskí a zahraniční študenti majú rovnaké práva a povinnosti.
XII. Záverečné ustanovenia
1. Porušenie ubytovacieho poriadku zo strany študentov sa rieši ako disciplinárny priestupok v zmysle
Disciplinárneho poriadku BŠ pre študentov.
2. Tento ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2011.

v.r.
.......................................................
Mgr. Michal Valčo, PhD.
Riaditeľ Biblickej školy
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