
Interný predpis 
Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „CPČaUS EU v Bratislave“) 

 

Zásady používania elektrospotrebičov, vnesených ubytovaným do ubytovacích 

priestorov študentských domovov EU v Bratislave 

 

 
1) V ubytovacej časti študentských domovov EU v Bratislave (ďalej len „ŠD“) môže ubytovaný 

používať ním vnesené súkromné elektrické spotrebiče (ďalej len „vnesené elektrospotrebiče“) 

nasledovne: 

a) bez žiadosti o povolenie používať vnesené elektrospotrebiče: 

- výpočtová technika - počítač, notebook, monitor, tlačiareň, kopírka, skener, napájacie káble 

k PC, 

- prístroje spotrebnej elektroniky - rádio, prehrávače, žehličky, rôzne zdroje napájania, drobné 

elektrické spotrebiče osobnej potreby - fén, holiaci strojček, kulma, žehlička na vlasy, kávovar, 

čajovar, jedna rýchlo-varná kanvica na izbe, hriankovač, toustovač, ventilátor, 

b) na základe žiadosti a výhradne s písomným súhlasom riaditeľky príslušného ŠD: 

- kuchynské spotrebiče - jedna mikrovlnka na izbe, jedna chladnička na izbe, pokiaľ nie je v 

rámci daného ŠD určené iné miesto na uloženie vnesenej chladničky (napr. kuchynka). 

 

Žiadosť je prílohou č. 1 tohto interného. 

 

2) Za vnesený elektrospotrebič sa považuje taký elektrický spotrebič, ktorý nie je v evidencii majetku 

CPČaUS EU v Bratislave a ktorého vlastníkom alebo používateľom je ubytovaný študent alebo 

zamestnanec. Ubytovaný je povinný najneskôr v deň zániku ubytovania odniesť z ŠD všetky ním 

vnesené elektrospotrebiče 

 

3) Ubytovaný je zodpovedný za technický stav vneseného elektrospotrebiča, jeho bezpečné pripojenie 

do elektrickej siete a bezpečný spôsob prevádzkovania.  

 

4) Ubytovaný je povinný v prípade vzniknutej škody, spôsobenej vneseným elektrospotrebičom, túto v 

plnej výške uhradiť alebo odstrániť na vlastné náklady. 

 

5) Riaditeľka ŠD má právo obmedziť, prípadne zrušiť používanie vnesených elektrospotrebičov, 

uvedených v bode 1) odsek b) tohto interného predpisu, a to z dôvodu:  

- plnenia zmluvných povinností voči dodávateľovi elektrickej energie pri vyhlásení regulačných 

stupňov, 

- prekračovania výkonovej kapacity odberných miest – technické maximá zdrojov, 

- pri kontrole izby boli zistené vnesené elektrospotrebiče, ktoré nespĺňajú technické parametre 

pre bezpečnú prevádzku,  

- používaný vnesený elektrospotrebič má neadekvátne vysoký príkon energie.  

 

6) V ubytovacích priestoroch je zakázané používať nasledovné vnesené elektrospotrebiče:  

- priamo výhrevné elektrické spotrebiče ako sú žiariče, teplovzdušné ohrievače, konvektory, 

prenosné elektrické radiátory, infražiariče a spotrebiče podobného charakteru,  

- malé tepelné spotrebiče ako sú variče, remosky, infragrily, a spotrebiče podobného 

charakteru, 

- terapeutické a zdravotnícke prostriedky ako sú elektrické vankúše, deky, podložky, 

infralampy a spotrebiče podobného charakteru. 

 

 

V Bratislave 01.03.2022   

            Ing. Helena Kuchyňková 

 

 

 



Príloha č. 1 k Internému predpisu CPČaUS EU v Bratislave - Zásady používania 

elektrospotrebičov, vnesených ubytovaným do ubytovacích priestorov študentských domovov 

EU v Bratislave 
 

    

Žiadosť o používanie vneseného súkromného elektrického spotrebiča do 

ubytovacích priestorov študentských domovov EU v Bratislave 
 

 

Meno a priezvisko ubytovanej 

osoby: 

 

Názov študentského domova:  

Číslo izby / fakulta / ročník  

 

 

Žiadam o povolenie vnesenia elektrospotrebiča:  

 

Druh 

Technický popis  doložený príslušným dokladom 

k spotrebiču 

(typ, rok výroby, príkon energie a pod.) 

Rok výroby 

max. od roku 

20181 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

Beriem na vedomie, že ručím za technický stav vneseného elektrospotrebiča, jeho bezpečné 

pripojenie do elektrickej siete a bezpečný spôsob prevádzkovania a ručím za všetky škody 

spôsobené zničením, alebo poškodením zariadenia izby, príp. škody spôsobené návštevou a 

pod., ktoré boli spôsobené vneseným elektrospotrebičom, túto škodu v plnej výške uhradím, 

resp. odstránim na vlastné náklady. 

 

 

 

…………………………………… 

                                                 podpis ubytovanej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Používanie elektrospotrebičov so starším rokom výroby nie je možné. 
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