AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milan Rastislava Štefánika
Č. Q-441

Doplnok č. 1
k Smerniciam rektora
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

„Ubytovací poriadok“

Liptovský Mikuláš
2019

Čl. I.
Smernice rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
„Ubytovací poriadok“ č. Q-441 zo 14. januára 2015 (ďalej len „Ubytovací poriadok“) sa
dopĺňajú a menia:
1.

Poznámka pod čiarou s odkazom 1 znie:
„1) § 133 ods. 2 písm. a) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“;

2.

Slová „vedúci skupiny údržby a ubytovania“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
Ubytovacieho poriadku nahrádzajú slovami „vedúci oddelenia správy nehnuteľného
majetku“;

3.

Čl. 4 ods. 6. písm. d) znie:
„d) požívať, vnášať, prechovávať, predávať a podávať alkoholické nápoje, omamné a
psychotropné látky,“;

4.

Čl. 5 ods. 3 písm. b) znie:
„b) uzatvoriť s kadetmi Dohodu o poskytnutí ubytovania (Príloha 3)“;

5.

V čl. 6 ods. 3 sa slová „B – dvojlôžková izba (1 bunka = 1 posteľ)“ nahrádzajú slovami
„B – jednolôžková izba (1 bunka = 1 posteľ)“;

6.

V čl. 6 ods. 5 sa slová „referent ubytovania“ nahrádzajú slovami „samostatný referent
oddelenia správy nehnuteľného majetku (ďalej len „referent ubytovania“);

7.

Čl. 7 ods. 2 znie:
„2. Ubytovanie iných osôb môže byť krátkodobé, alebo dlhodobé,
a) krátkodobé ubytovanie je každé ubytovanie okrem prípadov uvedených v
písm. b) tohto odseku,
b) dlhodobé ubytovanie je ubytovanie poskytované kadetom a iným osobám podľa
čl. 2 ods. 2 písm. c), d), e) a f) smernice, ktorých miestom výkonu práce /
miestom výkonu štátnej služby je Akadémia ozbrojených síl alebo pracovisko
dislokované do priestorov Akadémie ozbrojených síl a ubytovanie je poskytnuté
dlhšie ako 30 po sebe nasledujúcich dní.

8.

Čl. 7 ods. 3 znie:
„3. Pri poskytnutí krátkodobého ubytovania je vydané Povolenie o ubytovaní pre
krátkodobo ubytovaných (Príloha 2), pri poskytnutí dlhodobého ubytovania je
s kadetmi uzatvorená Dohoda o poskytnutí ubytovania (Príloha 3), iným osobám
podľa čl. 7 ods. 2 písm. b) smernice je vydané Povolenie o ubytovaní pre dlhodobo
ubytovaných (Príloha 4).“;

9.

Čl. 7 ods. 8 znie:
„8. Po skončení ubytovania ubytovaná osoba odovzdá kľúče od izby referentovi
ubytovania najneskôr do 08.30 h v posledný pracovný deň ubytovania, o čom sa na
žiadosť ubytovaného vyhotoví potvrdenie.“

10. Čl. 8 ods. 1 znie:
„1. Úhrada za ubytovanie je stanovená cenou za lôžko na jednu noc pre jednu osobu,
výnimkou je ubytovanie pre druh izby A – izba s príslušenstvom – apartmán, kde
úhrada za ubytovanie je stanovená cenou za dvojlôžko na jednu noc.“
11. V čl. 9 ods. 2 písm. b) sa slová „do piatich pracovných dní (vrátane)“ nahrádzajú slovami
„do posledného pracovného dňa“
12. Čl. 10 ods. 4 písm. g) znie:
„g) fajčenie, vnášanie, prechovávanie, požívanie, predávanie, a podávanie alkoholických,
omamných látok a psychotropných látok v priestoroch ubytovacích zariadení,“.
13. Čl. 13 ods. 2 písm. a) znie:
„a) je vykonávaná raz za tri mesiace vedúcim oddelenia správy nehnuteľného majetku v
spolupráci s veliteľom školských jednotiek, velitelia ročníkov vykonávajú priebežné
kontroly raz týždenne spolu s kontrolou spoločných priestorov,“
14. V čl. 14 ods. 3 sa slová „zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami
„zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“
15. Prílohy 1 – 5 sa nahrádzajú novými Prílohami 1 – 5, ktoré tvoria prílohu k tomuto
doplnku.
Čl. II.
Záverečné ustanovenia
Doplnok č. 1 k Smerniciam rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika Ubytovací poriadok č. Q-441 zo 14. januára 2015 nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom schválenia rektorom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, okrem čl. 8 ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020.

V Liptovskom Mikuláši 17. júla 2019

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
rektor
v. r.

