UBYTOVACÍ PORIADOK FAKULTY
POLTICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
1. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (ďalej len FPVaMV)
môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom
predloží pracovníkovi vrátnice pri príchode svoj občiansky preukaz, cestný pas alebo
iný platný doklad o totožnosti.
2. Fakulta môže v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné
ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od objednávky.
3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa
najskôr o 12.00 hod., najneskôr do 17.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.
4. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 11.00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ
nebolo vopred dohodnuté inak.
5. Hosť platí účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom na ekonomickom
oddelení FPVaMV.
6. V izbe nesmie hosť bez súhlasu vedenia fakulty prevádzať zmeny na zariadení, ani
robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie
7. V izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné
spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú
hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod. ) a na notebooky, mobilné telefóny
a ich príslušenstvo.
8. Na izbe je fajčenie zakázané.
9. V čase od 22.00 do 6.00 hod. sú ubytovní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
10. Na izbe je zakázané prijímať návštevy.
11. Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky,
zhasnúť svetlá na izbe a kúpeľni, uzamknúť vstupné dvere a kľúč odovzdať na
vrátnici fakulty.
12. FPVaMV nezodpovedá za veci ubytovanými osobami vnesené do priestorov, ktoré sú
určené na ubytovanie, za klenoty, peniaze a iné cennosti.
13. Hostia sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade,
že ho závažným spôsobom porušia môže vedenie FPVaMV žiadať náhradu prípadnej
škody
14. Za škody spôsobené na majetku fakulty zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
15. Hostia môžu využívať parkovisko v areáli FPVaMV, toto však nie je strážené.

16. Ubytovaný hosť má v zmysle Smernice č. 6/2004 Prevádzkový poriadok metropolitnej
siete UMB plnú zodpovednosť za svoje aktivity v internetovej sieti UMB a v
počítačových sieťach, do ktorých má prístup cez internetovú sieť.

Ubytovací poriadok je platný od 1. júla 2016
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