
Postup pri ukončení ubytovania v ŠD AU do 30.04.2020 
 

Vážení študenti, 

z hľadiska ochrany Vášho zdravia a Vášho okolia, si Vás dovoľujeme požiadať aby ste dodržali nižšie 
stanovený postup pri ukončení ubytovania v ŠD. 

1. Skontrolovali si voľný termín, v ktorom by ste si prišli po osobné veci a odovzdali kľúče a iné 
náležitosti. Viď nižšie. Prehľad voľných termínov nájdete na uvedenom linku, ktorý 
skopírujte do internetového prehliadača. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12d9DSaiLzfwbL1uXiE2yXHRbKKR_amnIOysMg

dD3kCw/edit?usp=sharing 

2. Prostredníctvom emailu zaslali na adresu sdomov@aku.sk žiadosť o rezerváciu 
konkrétneho termínu a času, v ktorom sa prídete odubytovať. Uveďte Vaše meno a číslo 
izby. 

3. ŠD potvrdí rezerváciu a zaznačí číslo izby do zdieľaného dokumentu z bodu. 1. V prípade, že 
príde viac žiadostí na jeden termín, rozhoduje čas doručenia žiadosti. Preto bude lepšie, 
keď zašlete žiadosť z bodu 2. v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, kedy sa Vám pokúsime 
potvrdiť termín obratom. 

4. Vstup do ŠD AU Vám bude umožnený len v stanovenom termíne a čase, preto je 
nevyhnutné, aby ste termín dodržali alebo si dohodli náhradný. 

5. Vstup do ŠD AU Vám bude povolený, len pokiaľ budete mať nasadené ochranné rúško 
a rukavice. Iným osobám vo Vašom sprievode sa vstup do ŠD AU nepovoľuje.  

6. Z Vašej izby si prosím vyzdvihnite všetky osobné veci a potraviny a na nič nezabudnite. 
Radšej dvakrát skontrolujte. 

7. Posteľnú bielizeň, ktorú ste si prevzali na vedení ŠD AU pri nástupe na ubytovanie, 
ponechajte poskladanú na Vašom lôžku v izbe. 
 

8. Všetky pridelené kľúče od izby/bunky/skriniek a preukaz ubytovaného študenta ponecháte 
na vrátnici AU. Službukonajúca informátorka skontroluje všetky kľúče podľa sériového čísla. 
V prípade neodovzdania kľúčov si ŠD bude uplatňovať pokutu (podľa zmluvy o ubytovaní) 
vo výške 4,97 € za stratu 1ks kľúča  od izby alebo bunky a 1,65 € za stratu 1 ks kľúča od 
skrinky. 

 

9. Pred odchodom z AU sa podpíšete k Vášmu menu v zozname odubytovaných študentov 
a vložte Vami podpísanú žiadosť o vrátenie časti poplatku za ubytovanie. (formulár je 
v druhom dokumente) do schránky umiestnenej pri dverách do vrátnice/recepcie ŠD AU. 

 

10. Upozornenie: V prípade ak v niektorých izbách bude poškodený alebo nekompletný 
inventár, vrátenie alikvotnej časti poplatku  bude pozastavené až do prešetrenia 
a vyčíslenia výšky škody. 
  

V prípade nejasností alebo otázok, kontaktujte prosím študentský domov 
          

Mgr. Katarína Stareková 
  riaditeľka ŠD 
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