
" Domový poriadok Studentských domovov 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Čl. l 
Základné ustanovenia 

Študentské domovy (ďalej len "ŠD") sú účelovým zariadením Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len "UVLF") poskytujúcim ubytovanie pre študentov 
UVLF. 

Študentské domovy pozostávajú z dvoch objektov, a to Študentský domov l (ďalej len 
"ŠD l") na ul. Cesta pod Hradov ou č. ll v Košiciach a Študentský domov 2 (ďalej len "ŠD 
2") na ul. Cesta pod Hradovou č. 13 v Košiciach. 

Poslaním ŠD je: 
a) poskytovať ubytovanie študentom denného štúdia, doktorandského štúdia, študentom 

študijných výmenných pobytov (ďalej len "študent"), 
b) vytvárať podmienky na úspešné samostatné štúdium a na odpočinok študentov, 
c) vytvárať podmienky na rozvíjanie kultúrneho, spoločenského a športového života 

a podporovať záujmovú činnosť študentov, podľa priestorových, finančných 

a prevádzkových možností, 
d) poskytnúť ubytovanie iným osobám v zmysle čl. 5 Domového poriadku (ďalej len 

"DP"), 
e) vlastnou hospodárskou činnosťou získavať dodatočné prostriedky pre prevádzku 

a skvalitnenie poskytovaných služieb. 

Čl. 2 
Riadenie Študentských domovov 

l) Činnost' ŠD riadi riaditel' účelového zariadenia, ktorý je zodpovedným vedúcim 
zariadenia v riadiacej pôsobnosti prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

2) Na pôde ŠD nie je dovolená činnosť politických strán, hnutí, neregistrovaných cirkví 
a rôznych náboženských siekt. 

3) Poradným orgánom riaditeľa ŠD je Študentská rada. 

Čl. 3 
Študentská rada 

l) Študentská rada, ako zastupitel'ský orgán ubytovaných študentov je tvorená zo zástupcov 
študentov ubytovaných v ŠD. 

2) Študentská rada je nezávislým samosprávnym orgánom ubytovaných študentov, ktorá sa 
zúčastňuje na riadení a činnosti ŠD. Jej hlavnou úlohou je podiel'ať sa s riaditel'om ŠD na 
vytváraní podmienok, ktoré vedú k skvalitneniu podmienok ubytovaných v ŠD, ako aj na 
dodržiavaní tohto vnútorného predpisu a jeho príloh. 

3) Študentská rada je volená z radov ubytovaných študentov a má 9 členov, z ktorých si 
volia predsedu. V prípade, že nie je vytvorená, resp. nepracuje Študentská rada, všetky 
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práva a povinnosti vyplývajúce z DP prechádzajú na riaditeľa ŠD a ubytovaciu komisiu 
UVLF. 

4) Členovia Študentskej rady sú volení podľa Štatútu Študentskej rady, súčasťou ktorého je 
volebný a rokovací poriadok. 

5) Štatút Študentskej rady schvaľuje rektor UVLF. 

Čl. 4 
Podmienky poskytovania ubytovania v ŠD 

l) Ubytovanie v ŠD na nasledujúci akademický rok sa poskytuje študentovi na základe 
žiadosti v Akademickom informačnom systéme UVLF (ďalej len "AIS"). Informácie sú 
uvedené na webovom sídle UVLF v bode Študentský domov. 

2) Na posúdenie a prerokovanie žiadostí o ubytovanie zriadi rektor UVLF 5 až 7 člennú 
ubytovaciu komisiu, zloženú z riaditeľa ŠD, pedagógov a študentov. Predsedom komisie 
je prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

3) Žiadosti študentov o ubytovanie zaslané v termíne podania sú tipované do AIS 
vybranými študentmi zo Študentskej rady. 

4) Zoznam študentov (okrem študentov prvého ročníka) zaradených do AIS v termíne 
podávania žiadosti o ubytovanie a podľa schválených kritérií pre ubytovanie sa prerokuje 
v ubytovacej komisii, ktorá rozhodne o poskytnutí alebo zamietnutí ubytovania. 
Najneskôr do 20. augusta bežného roku bude v AIS k žiadosti študenta o ubytovanie 
priradené rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení ubytovania v ŠD. 

5) Študenti prijatí na základe prijímacieho konania na UVLF podávajú žiadosti v AIS 
o ubytovanie najneskôr do 31.7. príslušného roka, s výnimkou študentov prijatých na 
uvoľnené miesta. 

6) Rozhodnutie o poskytnutí ubytovania študentom l. ročníkov oznámi ŠD formou 
menného zoznamu na webovom sídle UVLF a na úradnej výveske v ŠD, najneskôr do l 
mesiaca od podania žiadosti o ubytovanie v ŠD. Ak študenti spÍňajú kritéria majú 
automaticky pridelené ubytovanie. Kritéria sú uvedené na webovom sídle UVLF. 

7) Žiadosti o ubytovanie študentov podané po termíne budú prerokované iba v prípade 
voľných miest, až po vyhovení študentom, ktorí podali žiadosť v stanovenom termíne. 

8) Na ubytovanie v ŠD nie je právny nárok. 
9) Každý študent, ktorému bolo poskytnuté ubytovanie je povinný uzatvoriť zmluvu 

o ubytovaní. 
l O) Ubytovanie sa študentom poskytuje na obdobie jedného akademického roka. 
ll) Riaditeľ ŠD alebo ním poverený zamestnanec vydá študentovi, ktorému bolo poskytnuté 

ubytovanie ubytovací preukaz, oprávňujúci ho k vstupu do budovy. 
12) Proti rozhodnutiu o neposkytnutí ubytovania môže študent podať odvolanie rektorovi, 

v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia zoznamu o pridelení ubytovania študentom v ŠD. 
13) Rektor UVLF rozhodnutie o neposkytnutí ubytovania potvrdí alebo odvolaniu študenta 

vyhovie a napadnuté rozhodnutie zmení, najneskôr v lehote 30 dní od doručenia 
odvolania. 

14) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať odvolanie. 
15) Ubytovanie sa neposkytne študentovi, ktorému bolo zrušené ubytovanie na základe 

právoplatného rozhodnutia o zrušení ubytovania. Ubytovanie sa mu neposkytne po celú 
dobu jeho ďalšieho štúdia na UVLF. 
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Čl. 5 
Podmienky poskytovania ubytovania iným osobám 

l) V ŠD vo výnimočných prípadoch môžu byť ubytovaní aj študenti iných vysokých škôl, 
ostatných foriem štúdia, zamestnanci a hostia UVLF s rodinnými príslušníkmi 
s podmienkou, že nebude obmedzené ubytovanie študentov uvedených v čl. l písm. a) 
DP. 
Poskytnutie ubytovania v ŠD týmto osobám je podmienené súhlasom rektora UVLF na 
základe odporučenia ubytovacej komisie. 

2) V prázdninovom období môžu byt' ubytovaní na určitý čas študenti z iných vysokých 
škôl v rámci výmenných stretnutí, študenti vykonávajúci odbornú prax a exkurziu, 
účastníci odborových rekreácií, účastníci zájazdov prostredníctvom cestovných kancelárií 
a iné individuálne ubytované osoby za splnenia podmienky, že tým nebude narušené 
vykonávanie upratovacích prác a údržby v ŠD. 

3) Ubytovanie iným osobám v prázdninovom období poskytne riaditeľ ŠD, v jeho 
neprítomnosti, ním poverený pracovník ŠD, na základe predchádzajúceho súhlasu 
rektora. 

ČI. 6 
Umiestnenie študentov v ŠD 

l) Riaditel' ŠD v úzkej spolupráci so Študentskou radou vykoná rozmiestnenie študentov do 
ubytovacích priestorov tak, aby študenti boli ubytovaní podľa možnosti po celý čas štúdia 
v tých istých izbách. 

2) Ženy a muži sú ubytovaní na poschodiach, prípadne ich častiach, v oddelených izbách. 
Pre ženy a mužov musia byt' zabezpečené samostatné hygienické zariadenia. Ak nie je 
možné zabezpečiť uvedené podmienky, muži a ženy sú ubytovaní v oddelených 
budovách. V ŠD nie je možné ubytovať deti študentov s výnimkou uvedenou v čl. ll bod 
4) a 5) DP. 

3) O pridelení 1-posteľovej izby rozhodne na návrh Študentskej rady ubytovacia komisia 
UVLF, v prípade karantény ubytovaného študenta príslušný lekár. 

l) Ubytovanie zaniká: 

Čl. 7 
Skončenie ubytovania 

a) uplynutím času určenom v zmluve o ubytovaní, 
b) ak sa študent bez vážneho dôvodu alebo ospravedlnenia nenasťahuje do 5 dní od 

začiatku zimného semestra príslušného akademického roka, 
c) ak študent písomne vypovie zmluvu o ubytovaní, uplynutím jednomesačnej 

výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede zmluvy, 

d) ukončením štúdia, prerušením, vylúčením zo štúdia, alebo zanechaním štúdia, 
e) odstúpením od zmluvy o ubytovaní z dôvodu zvýšenia ceny za ubytovanie, 
f) zrušením ubytovania. 

2) Po skončení štúdia, prerušení, zanechaní štúdia, vylúčení zo štúdia na lJVLF môže 
študent- cudzí príslušník bývať v ŠD najdlhšie l mesiac. 
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3) Ubytovacia komisia môže zrušiť, resp. podmienečne zrušiť ubytovanie pred uplynutím 
určeného času na ubytovanie, ak ubytovaný študent: 
a) porušil tento domový poriadok a vnútorné predpisy UVLF, 
b) hrubo porušil zásady spolunažívania, 
c) robil výtržnosti, ničil majetok, resp. zariadenie ŠD, 
d) napriek upozorneniu nedodržal poriadok a čistotu na pridelenej izbe a v priľahlých 

priestoroch, ako aj spoločných priestoroch, 
e) nezaplatil poplatok za ubytovanie v lehote stanovenej v písomnej výzve na 

zaplatenie, 
f) neuhradil škodu spôsobenú svojím konaním v stanovenom termíne, 
g) porušil bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy alebo ohrozil život a 

zdravie ubytovaných študentov, 
h) umožnil nelegálne ubytovanie osobe, ktorá nie je ubytovaná na ŠD a ani nemá 

povolenie na ubytovanie ŠD, 
i) požíval alkoholické nápoje a iné omamné látky v ubytovacích priestoroch resp. pod 

ich vplyvom porušil zásady slušného správania a spolunažívania v ŠD, 
j) svojvoľne a bez vedomia vedenia ŠD sa nasťahoval na inú, ako na pridelenú izbu, 
k) nerešpektoval zákaz fajčenia v ŠD v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov, 
l) fyzicky alebo verbálne napadol zamestnancov ŠD, pracovníkov vlastnej ochrany 

Oddelenia bezpečnosti a krízového riadenia (OBKR) UVLF, prípadne ostatných 
ubytovaných študentov alebo hostí, 

m) dlhodobo a bez vážnych dôvodov nepoužíval pridelenú izbu, 
n) opakovane rušil nočný pokoj (22.00 hod. až 06.00 hod.). 

4) Pri podmienečnom zrušení ubytovania sa v rozhodnutí stanoví lehota a podmienky, pri 
dodržaní ktorých, bude podmienečné zrušenie ubytovania zrušené. Ak sa študent pred 
uplynutím tejto lehoty dopustí ďalšieho porušenia DP, bude mu ubytovanie okamžite 
zrušené, podľa čl. 7 bod 5) DP. 

5) Zrušenie ubytovania oznámi ubytovacia komisia študentovi doručením písomného 
rozhodnutia (osobne, poštou). Proti rozhodnutiu môže študent podať odvolanie rektorovi 
UVLF do 5 dní odo dňa jeho doručenia. Podanie odvolania ma odkladný účinok. 

6) O odvolaní rozhoduje rektor UVLF, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odvolania, 
pričom rozhodnutie o zrušení ubytovania potvrdí, alebo odvolaniu vyhovie a napadnuté 
rozhodnutie zmení. Rozhodnutie rektora je konečné a nie je možné proti nemu podať 
odvolanie. 

7) Študent je povinný vyst'ahovat' sa zo ŠD: 
podľa bodu l písm. a), c) až e) tohto článku najneskôr do 5 dní, 
podľa bodu l písm. f) tohto článku do 5 dní od doručenia konečného rozhodnutia 
o zrušení ubytovania. 

Čl. 8 
Práva a povinnosti ubytovaných študentov 

l) Ubytovaný študent má právo: 
a) na základné vybavenie pridelenej izby a na jej údržbu, 
b) na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne - každých 14 dní, 
c) prijímať návštevy podľa čl. 9 bod 3) DP, 
d) používať spoločné priestory ŠD, 
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e) predkladať riaditel'ovi ŠD alebo Študentskej rade návrhy a pripomienky ku všetkým 
otázkam života v ŠD a žiadať vyjadrenie o riešení podaných návrhov a pripomienok, 

f) používať na izbe povolené elektrospotrebiče: chladničku, PC, tlačiareň, lampu, 
rádiomagnetofón a elektrické spotrebiče slúžiace na osobnú hygienu. Ostatné 
elektrospotrebiče slúžiace na prípravu jedál a nápojov je povolené používať iba 
v kuchynkách, 

g) študent má právo požiadať o dočasné ubytovanie inej osoby za poplatok podľa čl. 5 
DP. 

2) Ubytovaný študent je povinný: 
a) pri nasťahovaní do ŠD predložiť občiansky preukaz, zahraniční študenti pas, alebo 

povolenie na pobyt, 2 ks fotografie malého formátu, 
b) ubytovať sa výlučne v pridelenej izbe, 
c) udržiavať čistotu a poriadok v pridelenej izbe a v príslušenstve individuálnym 

upratovaním podľa požiadaviek hygienika, starať sa o ich vzhľad, dodržiavať 

poriadok v spoločných zariadeniach ŠD, šetriť elektrickou energiou, vodou a pod., 
d) zaplatiť poplatok za ubytovanie v termíne uvedenom v zmluve o ubytovaní, 
e) pri vstupe do ŠD prechádzať na ISIC preukaz len prístupovým systémom, 

nepreskakovať, nepodliezať ani žiadnym iným spôsobom ho neobchádzať, po 24.00 
hod. sa preukázať na vyzvanie zamestnanca bezpečnostnej služby ISIC preukazom 
a preukazom ubytovaného študenta, 

f) dodržiavať bezpečnostné predpisy a protipožiarne opatrenia, 
g) dodržiavať ustanovenia tohto domového poriadku, 
h) dodržiavať morálku a etiku spolunažívania, 
i) dodržiavať nočný pokoj v čase od 22.00 hod. do 06.00 hod., 
j) nahradiť škodu na majetku, ktorú spôsobil ŠD, 
k) hlásiť zistené nedostatky zodpovednému zamestnancovi ŠD, alebo zaevidovať ich 

v knihe porúch, 
l) dodržiavať hygienické predpisy, pokyny príslušného dorastového lekára, prípadne 

okresného hygienika (u bacilonosičov) a zdravotníka ŠD. Ak umiestnil lekár študenta 
do izolačnej izby nesmie ju bez súhlasu lekára opustiť, ani prijímať návštevy, 

m) podrobiť sa lekárskej prehliadke a iným zdravotným a hygienickým opatreniam, ak 
to vyžadujú okolnosti, 

n) študent chorý na infekčné choroby, alebo študent, ktorý je v dispenzárnej 
starostlivosti odborného lekára pre infekčnú chorobu je povinný na začiatku roka 
hlásiť svoj zdravotný stav dorastovému lekárovi a zdravotníkovi ŠD a podl'a 
výkonov odborného lekára podrobovať sa pravidelným prehliadkam, 

o) chrániť majetok pred krádežou a zničením zo strany nepovolaných osôb a neprinášať 
cenné veci a vyššie sumy peňazí do ŠD, 

p) hlásiť zistené nedostatky na vybavení a stave zariadenia ihneď po nasťahovaní sa 
zodpovednému zamestnancovi ŠD, 

q) umožniť a strpieť nevyhnutné opravy, opravy havárií a realizáciu rekonštrukčných 
prác na prenechaných izbách. 

3) Ubytovaný študent nesmie: 
a) umožniť ubytovanie v ŠD osobám, ktoré nie sú prihlásené v ŠD, 
b) publikovať alebo rozširovať v ŠD myšlienky a materiál napomáhajúci propagácii 

fašizmu, šovinizmu, nacionalizmu a rasizmu, 
c) presťahovať sa do inej izby bez súhlasu riaditeľa ŠD, 
d) prijímať návštevy mimo určeného času a priestorov určených touto úpravou, 
e) poškodzovať majetok ŠD, 
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f) premiestňovať inventár ŠD a bez súhlasu riaditel'a ŠD používať vlastný nábytok, 
g) zasahovať do prístupového, kamerového a do elektronického systému otvárania 

a zatvárania hlavných vchodových dverí, vrátane inštalácie akéhokoľvek druhu, 
h) používať vlastné elektrické variče, ohrievače a iné nepovolené elektrické spotrebiče, 

prípadne plynové ohrievače, 
i) požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky a vstupovať do ŠD pod ich vplyvom, 
j) prinášať, prechovávať a distribuovať omamné, psychotropné látky a určené látky 

omamných a psychotropných látok, 
k) zapožičať ISIC preukaz a ubytovací preukaz inej osobe pripadne na svoj ISIC 

preukaz opakovane umožniť vstup alebo výstup inej osobe, 
l) porušovať verejný poriadok, 
m) prinášať alebo umiestňovať na izbách a v priestoroch ŠD akékol'vek zviera. Tento 

zákaz sa nevzt'ahuje na výučbové priestory AQUA TERRA klubu v budove ŠD 2, 
n) fajčiť v priestoroch ŠD v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov a zakladať oheň na 

verejných priestranstvách v areáli ŠD, 
o) donášať a prechovávať zbrane v ŠD (členovia Klubu poľovnej kynológie s vlastným 

zbrojným preukazom sú povinní používať na úschovu poľovných zbraní trezor 
umiestnený na vrátnici ŠD 2 a riadiť sa Usmernením rektora zo dňa 18.06.2012, 
ktoré upravuje úschovu a manipuláciu pol'ovných zbraní a streliva uložených 
v trezore na ŠD 2). 

4) Ubytovaný študent je povinný pred vyst'ahovaním sa zo ŠD: 
a) odovzdať riaditeľovi ŠD, resp. poverenému pracovníkovi ŠD upratanú ubytovaciu 

izbu s príslušenstvom, ako aj zapožičaný inventár v pôvodnom stave 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie, 

b) vrátiť kľúče a preukaz ubytovaného poverenému pracovníkovi ŠD, 
c) osobne sa odhlásiť z evidencie u zodpovedného zamestnanca ŠD. 

Čl. 9 
Vnútorný poriadok 

l) Študentský domov sa otvára o 05.00 hod. 
2) Študentský domov sa zatvára o 24.00 hod. Pred dňom pracovného pokoja a pracovného 

voľna sa zatvára o 02. OO hod. Po tomto termíne bude do bloku ŠD vpustený len študent, 
ktorý je v ňom ubytovaný. Študentský domov sa v čase od 24.00 hod. (resp. od 
02.00hod.) do 05.00 hod. otvára v jednohodinových intervaloch po dobu 10 minút. 
V tomto čase je do ubytovacieho bloku vpustený len študent, ktorý je v ňom ubytovaný 
a preukáže sa platným ubytovacím preukazom. 

3) Každý prechod, ktorý nie je autorizovaný turniketom sa považuje za návštevu, ktorej 
vstup podlieha evidencii a kontrole totožnosti. Cudzie návštevy je možné prijímať v čase 
od 07.00 hod. do 22.00 hod. Návštevy sa evidujú v knihe návštev na vrátnici bloku ŠD. 
Počas trvania návštevy ubytovaný študent nesie plnú zodpovednosť za návštevu. 

4) Evidencia podľa bodu 3) tohto článku sa vzťahuje aj na študentov UVLF, ktorí nie sú 
ubytovaní v ŠD. 

5) Pri odchode sa návšteva odpíše v knihe návštev. 
6) Otváranie a uzamykanie bočného vchodu (bránky) do areálu ŠD vykonávajú zamestnanci 

vlastnej ochrany OBKR UVLF slúžiaci na ŠD 2. Uvedený vchod je otvorený v čase 
04.00 hod. do 23.00 hod. 
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ČI. 10 
Vstup zamestnancov ŠD a UVLF do ubytovacích priestorov 

l) Zamestnanci vstupujú do ubytovacích priestorov z dôvodov: 
a) vykonania kontroly, 
b) vykonania inventarizácie majetku, 
c) vykonania návštevy ubytovaného (podľa čl. 9 DP). 

2) Vstup pri vykonávaní inventarizácie majetku sa môže vykonať po splnení oznamovacej 
povinnosti. Oznamovacia povinnosť bola splnená, ak formou vývesky alebo písomného 
oznámenia bol určený dátum, účel a časové rozpätie, v ktorom bude vstup vykonaný. 
Výveska alebo písomné oznámenie musí byť zverejnené najmenej 24 hod. pred 
vykonaním vstupu. Vstup sa vykoná počas pracovnej doby. 

3) Zamestnanci vstupujú do ubytovacích priestorov bez oznamovacej povinnosti len 
v prípade: 
a) havarijných situácií, 
b) ak je ohrozený život a zdravie človeka, 
c) ak je ničený majetok ŠD a v prípade sťažnosti na rušenie nočného pokoja, 
d) pri vykonávaní kontrol dodržiavania hygienických podmienok ubytovania, dodržania 

požiarno-bezpečnostných predpisov a kontroly totožnosti ubytovaných. 
4) Pracovníci údržby pri odstraňovaní nedostatkov vstupujú do izieb bez prítomnosti 

ubytovaného len v sprievode spolupracovníka. 
5) Vstupujúci do ubytovacích priestorov sú povinní uviesť ubytovaným, pokiaľ sú prítomní, 

dôvod vstupu do izby a preukázať sa poverením alebo žiadankou na opravu. 
6) Kontroly dodržiavania DP sú vykonávané poverenými zamestnancami podľa potreby. 

Čl. ll 
Spoločné ubytovanie študentov - manželov 

l) Študenti - manželia môžu byt' ubytovaní spoločne v ŠD určených na tento účel, alebo vo 
vyhradených priestoroch ŠD pre spoločné ubytovanie študentov - manželov. Žiadosť 
o spoločné ubytovanie podáva žiadateľ ubytovacej komisii UVLF. 

2) Spoločné ubytovanie študentov - manželov v ŠD možno poskytnúť: 
a) ak sú obaja študentmi riadneho štúdia a bolo im obom pridelené ubytovanie, 
b) ak žiaden z manželov nemá bydlisko v meste, ani v mieste, z ktorého možno bez 

väčších časových strát denne dochádzať do školy. 
3) Spoločné ubytovanie manželov, z ktorých je len jeden študent UVLF je možné len 

výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti predloženej ubytovacej komisii. O žiadosti 
rozhoduje rektor UVLF na základe odporučenia ubytovacej komisie UVLF. 

4) Deti študentov môžu byt' ubytované len v izbe s rodičmi: 
a) ak rodičia majú pridelené manželské ubytovanie, 
b) ak k ubytovaniu dieťaťa dala súhlas ubytovacia komisia UVLF, 
c) ubytovanie dieťaťa je bezplatné (bez nároku na samostatnú posteľ a iný inventár) 

a za jeho bezpečnosť, zdravotný stav a hygienické podmienky zodpovedajú jeho 
rodičia. 

5) Na manželské ubytovanie a ubytovanie dieťaťa v ŠD nie je právny nárok. 
6) Spoločné ubytovanie študentov - manželov zaniká: 

a) ak bolo aspoň jednému z manželov zrušené ubytovanie, 
b) ak aspoň jeden z manželov ukončil vysokoškolské štúdium, 
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c) ak aspoň jeden z manželov štúdium prerušil, zanechal, alebo bol z neho vylúčený, 
d) ak manželstvo zaniklo. 

7) Po zániku manželského ubytovania sú obaja študenti povinní vysťahovať sa z izieb 
určených pre ubytovanie manželov, najneskôr do 5 dní od zániku spoločného ubytovania. 

Čl.12 
Osobitné ustanovenia 

l) Na základe požiadaviek študentov predložených riaditeľovi ŠD, najneskôr do 15. 
októbra príslušného roku, rozhodne riaditeľ ŠD po prerokovaní so Študentskou radou 
o výmene starého zariadenia na jednotlivých izbách. Na základe návrhu riaditeľa ŠD, 
vedenie UVLF rozhodne o zakúpení nového zariadenia pre ŠD do konca novembra 
príslušného roku. 

2) Riaditeľ ŠD zverejní celkové vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov podl'a bodu 
l) tohto článku na úradnej výveske ŠD a webovom sídle UVLF v termíne do konca 
apríla prís l ušného roku. 

Čl.13 
Záverečné ustanovenia 

l) Zrušuje sa Domový poriadok Študentských domovov Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach schválený dňa 19.06.2012. 

2) Tento Domový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

V Košiciach dňa 11.06.2015 

Prílohu Domového poriadku tvoria: 

l. Zmluva o ubytovaní 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
rektorka 

Unive;;c:iia veiennársi<eho lekárstva 
a farmácie v Koäiciach 

Komenského 73, 041 81 Košice 

2. Protipožiarne a bezpečnostné predpisy pre ubytovanie v ŠD 
3. Záznam o prevzatí izby 
4. Vyhlásenie študenta 
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