
 

 

 

 

 

            Príloha č.1 
k Ubytovaciemu poriadku 

 

PREHLÁSENIE 
 
Ubytovaný/á: .................................................................................................................. 
 
na študentskom domove: .............................................................................................. 
 
izba: ....................................... 
 
svojim podpisom sa zaväzujem:  

1) dodržiavať článok 3 Ubytovacieho poriadku - Používanie elektrických spotrebičov, 

2) že v prípade vzniknutej škody, spôsobenej vnesenými  elektrickými spotrebičmi, túto v plnej 
výške uhradím alebo odstránim na vlastné náklady, 

3) že do ubytovacích priestorov ŠD vnesiem a budem používať iba elektrické spotrebiče schopné 

bezpečnej prevádzky, 

4) elektrické spotrebiče udržiavať v dobrom technickom stave,  
5) elektrické spotrebiče pripájať do elektrickej siete v súlade s návodmi na použitie, 
6) prevádzkovať elektrické spotrebiče v zmysle návodov na použitie, 
7) rešpektovať obmedzenia a zrušenia povolení k používaniu elektrických spotrebičov, ktoré vydá 

prevádzkový riaditeľ ŠD v zmysle článku 3 bod A.7) Ubytovacieho poriadku. 
 

Som si vedomý/á, že do ubytovacích priestorov ŠD 

1) je zakázané vniesť a používať tieto elektrické spotrebiče:   

a) priamo výhrevné elektrické spotrebiče - žiariče, teplovzdušné ohrievače, konvektory, 
elektrické radiátory, infražiariče  a spotrebiče podobného charakteru, 

b) malé tepelné spotrebiče - variče, remosky, infragrily, hriankovače, toustovače 
a spotrebiče podobného charakteru,   

c) terapeutické a zdravotnícke prostriedky - elektrické vankúše, deky, podložky, infralampy 
a spotrebiče podobného charakteru. 

 
2) je povolené vniesť a používať tieto elektrické spotrebiče:   

a) výpočtová technika - počítač, notebook, monitor, tlačiareň, kopírka, skener, 
b) kuchynské spotrebiče -  kávovar, čajovar, jedna rýchlo-varná kanvica na izbe,  jedna 

mikrovlnka na izbe, jedna chladnička na izbe, pokiaľ nie je v rámci daného ŠD určené iné 
miesto na uloženie  vnesenej chladničky (napr. kuchynka), 

c) práčka (týka sa len ŠD Akademik), 
d) elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - stolná lampa, nabíjačky, 
e) prístroje spotrebnej elektroniky - televízor, rádio, prehrávače, žehličky 
f) pohyblivé prívody a šnúrové vedenia – napájacie káble k PC, rôzne zdroje napájania, 
g) predlžovacie prívody - predlžovacie káble, 
h) drobné elektrické spotrebiče osobnej potreby - fén, holiaci strojček, kulma, žehlička na 

vlasy. 

V Bratislave, dňa .................................... 
                        ......................................................... 
                       Podpis ubytovaného 
Za ubytovateľa prevzal: 
 
.................................................................................... 
(meno, priezvisko, funkcia a podpis) 


