
UPOZORNENIE PRE UBYTOVANÉ OSOBY (ŠTUDENTI, ZAMESTNANCI) NA ŠD 
SVORADOV VO VECI POUŽÍVANIA PRENOSNÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV 
(bez splnenia nižšie uvedeného bodu 3/ nie je možné  elektrospotrebiče priniesť 
a používať na ŠD !!!). 
 
 V súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyhlášky MV 
SR č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia 
sú ubytované osoby v študentskom domove Svoradov povinné dodržiavať pokyn 
prevádzkového riaditeľa ŠD Svoradov na kontrolu a používanie prenosných elektrických 
spotrebičov na ŠD. 

 
1. Povolené elektrické spotrebiče 
 

    V ubytovacej časti ŠD Svoradov sú rozhodnutím prevádzkového riaditeľa ŠD 
Svoradov povolené nasledovné spotrebiče : 

- rýchlovarná kanvica, chladnička, PC, žehlička a spotrebná elektronika, 
-  mikrovlnná rúra (na izbách v jednotlivých chodbách v obmedzenom množstve) 
- drobné elektrické spotrebiče osobnej potreby (fén, holiaci strojček, kulma a pod.). 
 
 2.  Zakázané elektrické spotrebiče   

 
     V ubytovacej časti ŠD Svoradov rozhodnutím prevádzkového riaditeľa  ŠD nie sú  

povolené priamo výhrevné elektrické spotrebiče: 
-  variče, ponorné variče, žiariče, teplovzdušné ohrievače, elektrické konvektory,  
   remosky, elektrické radiátory, infralampy a pod. 
 
      

     Prevádzkový riaditeľ ŠD má právo obmedziť, resp. zrušiť používanie elektrospotrebičov 
z dôvodu:  
- plnenia zmluvných povinností voči dodávateľovi elektriny pri vyhlásení   
  regulačných stupňov, 
- pri prekračovaní výkonovej kapacity odberných miest  (technické maximá   
  zdrojov). 
 
3.  Spôsob preukázania funkčnosti 
 

      Technický stav prenosných elektrických spotrebičov vydokladuje používateľ 
(ubytovaná osoba) PRED jeho donesením do objektu ŠD. Do kancelárie ŠD študent 
najskôr doručí Žiadosť o súhlas používať elektrický spotrebič na jemu pridelenej 
izbe. V žiadosti uvedie presné označenie elektrického spotrebiča (názov, výrobca, 
výrobné číslo). Prílohou tejto žiadosti MUSÍ byť platný záručný list, resp. doklad 
o vykonanej revízii od revízneho technika.   

 
 

4. Revízie elektrických spotrebičov 
 

     Revízie elektrických spotrebičov v ŠD Svoradov môže vykonávať iba revízny technik 
v zmysle vyhlášky MPSVR SR  č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.   
 

 


