
Ubytovací poriadok Ubytovne pri potoku na Železničnej ulici 
 

Bývanie v ubytovni si od všetkých ubytovaných vyžaduje dodržiavanie určitých nemenných 

pravidiel správania sa na zabezpečenie vzájomného poriadku a dobrého spolunažívania. 
 

Každý ubytovaný v ubytovni JAGY je povinný: 
 

1. Zapísať sa do knihy ubytovaných a prevziať si kľúč.(Za kľúč sa vyberá záloha vo výške  

5,- EUR (150,63 Sk), ktorá bude ubytovanému vrátená pri jeho odchode z ubytovne.) 

2. Dodržiavať nočný kľud od 22.00 hod. do 6.00 hod.. 

3. V prípade vzniku požiaru urobiť všetko pre jeho uhasenie.(hasiaci prístroj) 

4. V prípade vzniku závažných porúch alebo mimoriadnych udalostí okamžite upovedomiť 

správcu ubytovne. 

5. Po použití sprchy, umývadiel alebo WC, uviesť tieto do pôvodného čistého stavu. 

6. Dodržiavať zákaz fajčenia v ubytovni. 

7. Dodržiavať poriadok vo vnútorných, ako aj vonkajších priestoroch ubytovne. 

8. Narábať úsporne so stočnou vodou. 

9. Dodržiavať zákaz vykonávania takých činností, ktoré by viedli ku vzniku úrazu 

ubytovaných, k poškodeniu zariadenia v ubytovni, znečisteniu stien, prípadne viedli 

k vzniku požiaru. 

10. Umožniť prístup do izieb za účelom výmeny posteľného prádla. 

11. Po použití elektrického variča (dvojplatničky) tento vypnúť. 

12. Dodržiavať zákaz vpúšťania osôb, ktoré nie sú zapísané v knihe ubytovaných do 

ubytovne. 

13. Po ukončení pobytu odovzdať kľúče a ubytovacie priestory s príslušenstvom správcovi 

ubytovne v stave v akom sa nachádzali pri príchode ubytovaného do ubytovne. 

14. Dodržiavať zákaz prevádzania športovej činnosti vo dvore ubytovne. 

15. Používať rádiové a televízne prijímače len tým spôsobom, aby nerušili spolubývajúcich 

a po použití ich vypnúť.  

16. Na ubytovni je povolené používať len spotrebiče, ktoré sú majetkom ubytovne a sú 

uvedené v izbovom inventári.  

17. Na ubytovni je prísne zakázané manipulovať so zariadením požiarnej signalizácie. 

V prípade porušenia tohto zákazu, poškodenia zariadenia požiarnej signalizácie alebo 

spôsobenia planého poplachu je ubytovaný povinný zaplatiť správcovi ubytovne pokutu 

vo výške 200,- EUR a pobyt v ubytovni môže byť ukončený.  

18. V prípade vzniku požiarneho poplachu sú ubytovaní povinní okamžite opustiť ubytovňu 

najbližším núdzovým východom. Na uhasenie požiaru ubytovaní použijú hasiace prístroje 

nachádzajúce sa na ubytovni.   

19. Na ubytovni platí zákaz používania elektrických varičov v čase od 22.00 hod do 6.00 hod.  

20. V prípade porušenia domového poriadku ubytovaným, bude jeho pobyt v ubytovni  

ukončený. 
 

Ubytovňa JAGY nezodpovedá za škodu v prípade straty alebo krádeže cenností 

ubytovaných osôb.  
 

 

Dôležité telefónne čísla: 
 

- zodpovedný pracovník: p. Renáta Stoklasová    0905 849 689 

- správca ubytovne: p. Milan Jagelka    0905 560 576 

- polícia, zdravotná záchranná služba, požiarna ochrana:  112 

- polícia Stupava:       02/6593 6030 

- mestská polícia Stupava:      02/6593 4100 

- informácie o tel. č. v SR:      1181  

 
 

          


