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DOMOVÝ 
PORIADOK 

 
DÔLEŽITÉ 
TELEFÓNNE ČÍSLA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V PRÍPADE PORUŠENIA DOMOVÉHO PORIADKU JE MAJITEĽ DOMU OPRÁVNENÝ PRIVOLAŤ 
POLÍCIU. V KRAJNOM PRÍPADE JE OPRÁVNENÝ VYSŤAHOVAŤ HOSTÍ AJ BEZ VEDOMIA CK. 
V TAKOM PRÍPADE KLIENT STRÁCA NÁROK NA AKÚKOĽVEK NÁHRADU ALEBO VRÁTENIE 
UHRADENEJ CENY ZÁJAZDU ALEBO JEJ ČASTI! 
 
Vysvetlivky: 
CK = cestovná kancelária SPACE4U s.r.o. (Partybus.sk) 
Hosť = objednávateľ zájazdu a každý účastník zájazdu v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok CK 
 
1. V záujme zabezpečenia čo najpríjemnejšieho zážitku z pobytu si prosím prečítajte nasledovný domový 

poriadok platný počas celého pobytu v súkromných apartmánoch v Chorvátsku. V prípade otázok 
týkajúcich sa vybavenia apartmánu sa obráťte na domáceho/majiteľa Vášho domu. 

2. Ubytovaní môžu byť iba hostia riadne registrovaní prostredníctvom CK u majiteľa domu, a ktorí 
akceptujú tento domový poriadok.  

3. Nocovanie neregistrovaných/neubytovaných osôb nie je povolené. Návštevy sú spravidla povolené 
najneskôr do 22:00, potom je návšteva povinná bez vyzvania opustiť navštívený dom. 

4. V prípade zistenia alebo podozrenia z prenocovania iných, neregistrovaných resp. 
neubytovaných hostí v apartmáne, má majiteľ domu alebo CK právo hostí vysťahovať bez nároku na 
akúkoľvek náhradu alebo vrátenie uhradenej ceny zájazdu alebo jej časti. V prípade, že potrebujete 
ubytovanie pre kamatátov, treba kontaktovať delegáta a informovať sa o možnostiach, radi pomôžeme. 

5. V deň príchodu do miesta ubytovania je checkin (ubytovanie sa v apartmáne) možné spravidla od 
14:00, v ojedinelých pripadoch skôr (nikdy nie pred 12:00). Majiteľ potrebuje čas na upratanie 
apartmánov po predchádzajúcich klientoch, ktorí opúšťajú ubytovanie najneskôr o 10:00. 

6. V deň odchodu z apartmánu je potrebné opustiť apartmán najneskôr do 10:00.  

7. Hostia sú osobne zodpovední za svoje správanie sa v apartmáne/dome. 

8. V prípade akejkoľvek nehody alebo zranenia je každý hosť zodpovedný sám za seba a musí znášať 
akékoľvek následky. Odporúčame pred odchodom na pobyt uzavrieť individuálne cestovné poistenie v 
ktorejkoľvek poisťovni, nezabudnite si európsky zdravotný preukaz poistenca (tmavomodrá kartička). 

9. CK ani majiteľ domu nenesú zodpovednosť za súkromný majetok alebo cennosti hostí. Prosím 
uistite sa vždy pri opustení apartmánu, že ste riadne zamkli vchod a zatvorili všetky okná. Kľúče 
uchovávajte na bezpečnom mieste. Nenechávajte si cenné predmety voľne položené viditeľne zvonku. 

KONTAKT NA DELEGÁTA CK POČAS POBYTU: 
Michal Hodža, +421 903 244802, +385 97 7339070 (10:00 – 22:00, v prípade núdze nonstop) 

V prípade, že Michal neodpovedá: Katarína Peterková +421 905 631098 

Medzinárodná predvoľba do Chorvátska: +385 
Jednotné číslo pre všetky núdzové situácie: 112 
Záchranná zdravotná služba: 194 
Hasiči: 193 
Polícia: 192  
Národné námorné pátracie a záchranné centrum: 195 
Všeobecné informácie: 18981 
Informácie o miestnych a medzimestských telefónnych číslach: 11888 
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach: 11802 
Predpoveď počasia a situácia na cestách: 060 520 520 
Veľvyslanectvo SR v Záhrebe: Prilaz Gjure Deželića č. 10, 10000 Zahreb 
Tel.: +385 14877070 | Fax: +385 14877078 
Mobil: +385 98278182 (pohotovostná služba) 
Email: emb.zagreb@mzv.sk 
Úradné hodiny konzulárneho úseku: pondelok - piatok: 9:00 - 12:00 
 
Pri volaniach zo svojho mobilného zariadenia na území Chorvátska nezabudnite pred vytočené číslo 
dať aj predvoľbu 00385 (Chorvátsko), 00421 (Slovensko), 00420 (Česká Republika). 
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ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA 

 
 
1. Je zakázané brať so sebou do domu/apartmánu akékoľvek zvieratá s výnimkou výslovného súhlasu 

majiteľa domu. 

2. Je zakázané ničiť inventár aparmánu, biť sa, robiť neporiadok alebo rušiť kľud, na ktorý majú 
všetci hostia v dome nárok. Aj vaši kamaráti sa môžu chcieť poriadne vyspať pred ďalšou akciou! 

3. Je prísne zakázané rušiť nočný kľud alebo robiť hluk od večera 22:00 až do 8:00 ráno. (Majitelia 
sú zväčša tolerantní do 23h) Počas tejto doby ste všetci vítaní v kluboch na pláži Zrće alebo využite 
nočný život v množstve barov, kaviarní a reštaurácií a urobte si warmup-ku v centre mesta Novalja. 

4. Hostia sú povinní udržovať apartmán v čistote a poriadku počas celého pobytu! Na konci pobytu 
sú hostia povinní odovzdať apartmán v rovnakom stave v akom doňho boli ubytovaní, to zahŕňa 
predovšetkým upratanie použitého zariadena, vynesenie smetí a umytie riadu.  

5. Je zakázané brať so sebou von z apartmánu či na podlahu balkóna/terasy uteráky, posteľné prádlo 
alebo iné predmety, ktoré sú súčasťou interiérovej výbavy apartmánu. 

6. Žiadame Vás o ohľaduplné správanie a užívanie apartmánu a jeho výbavy. Každý hosť je osobne a v 
plnej výške zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré spôsobí užívaním apartmánu. V prípade 
odmietnutia úhrady vzniknutej škody budú na tento účel použité zálohy do výšky škody. Výšku škody 
konzultujte včas (hneď po jej vzniku) spoločne s delegátom CK a majiteľom. 

7. Fajčenie je povolené iba výlučne na terasách alebo balkónoch – nie vnútri v apartmáne! 
Upozoňujeme na nebezpečenstvo vzniku požiaru - preto použité popolníky vždy ihneď po dofajčení 
vyprázdnite a nenechávajte vonku na terase (vietor popolníky zbytočne roznesie). 

8. Pri opúšťaní apartmánu prosím vždy zatvorte všetky okná a zamknite vchodové dvere. Vypnite 
všetky elektrické zariadenia, predovšetkým klimatizáciu – nikdy neopúšťajte apartmán so 
zapnutou klimatizáciou! Špeciálne ste povinní zastaviť vodu a plyn! 

9. Bezprostredne pred opustením apartmánu v posledný deň pobytu je každý hosť povinný ukázať 
apartmán majiteľovi domu a/alebo zodpovednému pracovníkovi CK. 

10. Kľúče od apartmánu musíte po skončení pobytu vrátiť majiteľovi domu ešte pred opustením apartmánu. 

11. Počas pobytu v lete vynášajte pravidelne odpadky z apartmánu podľa možností každý deň – 
predovšetkým vyhodené potraviny ľahko a rýchlo podliehajú skaze, zapáchajú a lákajú zbytočný hmyz. 

12. Pre prípad poškodenia alebo zničenia apartmánu alebo jeho inventáru, je každý hosť povinný zložiť 
na začiatku pobytu (pri nasťahovaní) zálohu 30 € za každú osobu. Táto záloha Vám bude vrátená v 
plnej výške po skončení pobytu pri odchode autobusu. V prípade spôsobených škôd bude vrátená záloha 
krátená o výšku spôsobených škôd. Klientom z autobusu je kaucia vrátená stevardom v autobuse na 
ceste späť. Klientom s vlastnou dopravou vráti kauciu delegát, preto sa s ním vopred dohodnite ak 
budete odchádzať skôr ako o 10:00. 

13. Domový poriadok je súčasťou Zmluvných podmienok CK a každý hosť je povinný sa ním 
bezvýhradne riadiť. Zaplatením ceny zájazdu každý účastník vyjadruje svoj súhlas s jeho obsahom 
a zaväzuje sa ho bezpodmienečne dodržovať. 

14. V prípade porušenia domového poriadku je majiteľ domu oprávnený hostí okamžite vysťahovať, v 
prípade potreby za asistencie polície. V takom prípade hosť stráca nárok na vrátenie zaplatenej zálohy. 

15. Akékoľvek priania, pochvaly alebo sťažnosti adresujte bezodkladne delegátovi CK alebo majiteľovi 
domu. 

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÝ POBYT A ZÁBAVU POČAS CELÉHO POBYTU!   ;) 


