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UBYTOVACÍ  PORIADOK 

1. Hostia sú povinní dodržiavať poriadok a čistotu v celom areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka a ich 
blízkom okolí. 
 

2. Wellness Penzión Smerdžonka poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu a kvalite, ktorý určuje príslušná 

vyhláška o kategorizácii ubytovacích zariadení v stanovenej triede. Hosť je povinný zaplatiť za ubytovanie a 

poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu.  
 

3. Hosť po príchode do Wellness Penziónu Smerdžonka je povinný predložiť pracovníkovi recepcie platný doklad 

totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Pracovník recepcie vystaví ubytovací preukaz s názvom 

ubytovacieho zariadenia, na ktorom je uvedené meno hosťa, číslo izby, druh a dĺžka trvania pobytu a vydá 

hosťovi čipovú kartu od príslušnej izby.  
 

4. Pri opakovanom príchode do penziónu je hosť povinný preukázať sa platným preukazom ubytovacieho 

zariadenia.   
 

5. Penzión si vyhradzuje právo požadovať pri rezervácií od hosťa zálohovú platbu vo výške 70 % až 100 % z ceny 

ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou až po pripísaní zálohovej platby na účet.  
 

6. Penzión si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie než bolo pôvodne 

dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. 
 

7. Na základe rezervácie sa hosť môže ubytovať v čase od 14:00 do 19:00 hod. Do tejto doby penzión pre hosťa 

izbu rezervuje, ak nie je dohodnuté inak. Rezervovanú izbu, do ktorej sa hosť nenasťahoval najneskôr do 19:00 

hod. dohodnutého dňa príjazdu môže penzión prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol s hosťom dohodnutý 

neskorší príchod. V prípade vopred dohodnutého príchodu po 22:00 hod. má penzión právo účtovať poplatok 

za neskorý príchod vo výške 20 eur za izbu a pobyt. 
 

8. Hosť, ktorý sa ubytuje do 6:00 hod. rannej je povinný uhradiť ubytovanie aj za celý predchádzajúci deň, ak sa 

vopred nedohodlo inak. 
 

9. Ak má hosť záujem o predĺženie pobytu, musí včas, t. j. minimálne 2 dni pred plánovaným ukončením pobytu, 

informovať o tejto skutočnosti zamestnancov recepcie. V prípade  voľných ubytovacích kapacít recepcia vyhovie 

takejto požiadavke o predĺženie pobytu kladne. Hosťovi však môže byť ponúknutá aj iná izba v inej cenovej 

kategórii, než tá, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. 
 

10. Pri obsadení izby si hosť vo vlastnom záujme skontroluje stav zariadenia v izbe, prípadné poškodenie 

bezodkladne nahlási recepcii penziónu. 
 

11. Pridelenú izbu nie je možné svojvoľne vymieňať. Ak hosť na vlastnú žiadosť požiada o výmenu izby, penzión má 

právo účtovať jednorazový poplatok za zmenu izby vo výške 50 eur za izbu a pobyt. 
 

12. Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa nevzťahuje na 

notebooky, tablety, mobilné telefóny a ich nabíjačky a elektrické spotrebiče osobnej hygieny hosťa (holiace 

alebo masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). 
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13. Je zakázané vynášať inventár z izby, ako aj donášať na izby reštauračné sklo, porcelán, príbory a pod. 
 

14. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto. 
 

15. V izbe ani v spoločenských priestoroch penziónu nie je dovolené, aby hosť bez súhlasu vedenia kúpeľov 

premiestňoval zariadenie, robil opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. 
 

16. Upratovanie izieb zvyčajne prebieha v čase od 8:00 hod. – 14:00 hod., vo výnimočných prípadoch aj inokedy.  
 

17. Výmena posteľnej bielizne je každé tri dni. Uteráky, osušky a predložky sa vymieňajú každé dva dni. Na 

požiadanie hosťa sa môže uskutočniť výmena aj skôr. Klientom zdravotných poisťovní sa mení posteľná bielizeň, 

uteráky, osušky a predložky v inom režime – bližšie informácie sú podávané na informačnom dni.  
 

18. Pred každým odchodom z izby je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky na izbe, riadne uzavrieť dvere a 

okná a čipovú kartu od izby môže odovzdať na recepcii. 
 

19. V deň odchodu je nutné izbu uvoľniť do 10:00 hod. a kľúč/čipovú kartu odovzdať na recepcii penziónu. V prípade 

neskorého uvoľnenia izby do 12.00 hod. má penzión právo účtovať hosťovi poplatok za oneskorené odovzdanie 

izby vo výške 50 eur za izbu.  V prípade neskorého uvoľnenia izby po 12:00 hod. má penzión právo účtovať 

hosťovi poplatok za oneskorené odovzdanie izby vo výške 100 % z ceny ubytovania a izbu hosť musí opustiť 

najneskôr do 19:00 hod. toho istého dňa. 
 

20. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v priestoroch 

penziónu. Pri spôsobení škody dieťaťom zodpovedá za ňu osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt 

v penzióne.  
 

21. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločné priestory alebo vonkajší areál kúpeľov. Prijímať návštevy v izbách 

nie je dovolené. 
 

22. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat v penzióne nie je dovolené. 
 

23. V Penzióne sú hostia povinní rešpektovať nočný pokoj od 22:00 hod. do 6:00 hod. So súhlasom vedenia kúpeľov 

resp. zástupcom sa môžu organizovať spoločenské akcie i po 22:00 hod. a to v priestoroch na to určených, nie 

však na izbách. 
 

24. Parkovacie plochy v areáli kúpeľov sú bezplatné a nie sú strážené. Penzión nezodpovedá za odcudzenie 

motorového vozidla, prípadne spôsobenú škodu na motorovom vozidle. Odporúčame hosťom, aby nenechávali 

voľne položené osobné veci a cennosti v motorovom vozidle a presvedčili sa o jeho riadnom uzamknutí a 

zabezpečení.  
 

25. Penzión zodpovedá podľa § 758 a 433 Občianskeho zákonníka za veci vnesené hosťom do ubytovacieho 

zariadenia a to za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste pre to vyhradené alebo 

tam, kde sa obvykle ukladajú. 

 

http://www.kupelecks.sk/


 
 

Strana | 3  

 

 
 

26. Za peniaze a cenné veci zodpovedá penzión len vtedy, ak ich prevzalo do úschovy (na základe vydania potvrdenia 

o prijatí) podľa § 434 Občianskeho zákonníka, inak len do výšky určenej v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 

87/1995 Z. z. 
 

27. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú  nešetrným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi sa v priestore 

určenom na ubytovanie, ako aj v spoločných priestoroch, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a znášať náklady 

na odstránenie škody. Za stratu čipovej karty od izby, alebo jej poškodenie je hosť povinný uhradiť škodu vo 

výške 5 eur.  
 

28. Fajčenie v izbách, na balkónoch a v objekte penziónu ako aj vo všetkých zariadeniach kúpeľov vrátane chodieb, 

vestibulov a sociálnych zariadení je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má penzión právo účtovať 

pokutu vo výške 100 €. V areáli kúpeľov sú vymedzené priestory na fajčenie. 
 

29. Vznik požiaru je hosť povinný ihneď nahlásiť na recepcii penziónu. Pri požiari sa ubytovaní hostia riadia pokynmi 

zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) po príchode jednotky požiarnej ochrany, 

pokynmi veliteľa zásahu. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte požiarnym poriadkom, ktorý je 

umiestnený v spoločných priestoroch.  
 

30. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom 

rozsahu. V prípade, že hosť poruší ubytovací poriadok, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od 

zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie 

peňazí. 
 

31. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa, ak ubytovaný v kúpeľoch aj napriek výstrahe 

porušuje dobré mravy, budí pohoršenie alebo inak porušuje ubytovací poriadok. Hosť je povinný uhradiť plnú 

sumu za objednaný pobyt, aj keď bol jeho pobyt ukončený predčasne. 
 

32. Sťažnosti hostí a prípadné pripomienky alebo návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma recepcia resp. 

prevádzka kúpeľov. 
 

33. Hosť súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v penzióne. Poskytnutie údajov je 

dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre akékoľvek potreby dole uvedenej 

firmy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú podľa § 20 ods. 

3 cit. Zákona a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať e-mailom na office@kupelecks.sk. 

 

Platnosť ubytovacieho poriadku je od 1. januára 2022   

 

 

Ján Korčák, ml.  

        konateľ 
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