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UBYTOVACÍ PORIADOK  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo:  APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba 

Čakanovce - Galamba 386 

985 58 Čakanovce 

Pokoj a dobro! 



2 
 

Milý návštevník, 

Galamba je miesto pokoja, modlitby a rozjímania a predovšetkým osobného 

stretnutia s Bohom.  

Našim cieľom je ponúknuť priestory Pustovne, aby ste sa mohli v pokoji 

a tichosti stíšiť a tak znovu prinavrátiť k poslaniu, ktoré Najvyšší vdýchol vo Vášho 

bytia. Počas Vášho pobytu je Vám všetko k dispozícii a nech to slúži pre Vaše osobné 

potreby.  

Nasledujúci ubytovací poriadok tvorí časť základných podmienok zmluvy 

o poskytovaní ubytovacích služieb. Pri nedodržiavaní týchto predpisov Pastoračný 

dom sv. Antona Paduánskeho má právo zrušiť ihneď zmluvu o pobyte. 

Prajeme pekný duchovný pobyt a ďakujeme za spoluprácu. 

 

Členovia APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba 
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1. Podmienky ubytovania 

1.1 Rezervácia  

 

Rezerváciou a ubytovaním sa vytvára zmluvný vzťah medzi a Pastoračným 

domom sv. Antona Paduánskeho (ďalej len Pustovňa)  a táto zmluva je podmienená 

dodržiavaním nasledujúceho ubytovacieho poriadku. 

Na základe objednávky/rezervácie (telefonickej alebo e-mailovej) zašle Pustovňa 

(jej poverený dobrovoľník) zákazníkovi potvrdenie rezervácie a zároveň rezervuje 

požadovaný voľný termín pre zákazníka. 

Potvrdenie rezervácie obsahuje všetky potrebné údaje – meno a priezvisko 

zákazníka, termín ubytovania. 

Zákazník je povinný uchovať potvrdenie rezervácie a predložiť ho pri nástupe na 

ubytovanie.  

 

1.2 Zrušenie rezervácie  

 

Zákazník musí oznámiť písomne (telefonicky alebo e-mailom) zrušenie 

objednávky/rezervácie.  

 

1.3 Prihlasovanie a odchod  

 

Hosť má právo využívať ponúkané služby a prevziať si objekt Pustovne od 

nedele 17-tej hodiny (ak nebolo dohodnuté inak). Hosť svoj oneskorený príchod musí 

ohlásiť.  

Pri nástupe sa každý hosť preukáže občianským preukazom a zapíše sa do 

ubytovacej knihy.  

Odovzdaním kľúča povereným dobrovoľníkom Pustovne sa hosť stáva správcom 

Pustovne. Kľúč je výhradným majetkom Pustovne.  

Pri odchode hosť odovzdá kľúč povereného dobrovoľníkovi Pustovne. Tento 

dobrovoľník vykoná kontrolu vecí, ktoré boli dané do úžitku hosťa.  V prípade 

neohláseného poškodenia alebo zničenia vecí bude hosťovi ......  

Pustovňa musí byť do soboty 12-tej hodiny uvoľnená (ak nebolo dohodnuté 

inak). Hosť svoj predčasný odchod musí vopred ohlásiť.  
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1.4 Pravidlá správania sa  

 

Od hostí sa vyžaduje rešpekt voči výzdobe domu, ako aj opatrnosť 

a zodpovednosť pri užívaní nábytku a zariadení, ktoré sú mu k dispozícii. Prosíme 

hostí o úctivé správanie sa vnútri i v celom objekte Galambského areálu (kríž, krížová 

cesta, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, vnútorná kaplnka sv. Antona 

Paduánskeho).  

Hosť je povinný zamknúť Pustovňu pri jej opúšťaní, kľúče si necháva u seba. Pred 

opustením Pustovne, je hosť povinný skontrolovať či netečie voda v sprche alebo na 

WC. V prípade straty kľúča je ubytovaný povinný túto skutočnosť bezodkladne 

nahlásiť.  

Hosť sa vo vnútrorných priestoroch Pustovne pohybuje v domácej obuvi 

(prezúvky). Hostia by mali dbať na to, aby nevhodným oblečením alebo správaním 

nepohoršovali náhodných návštevníkov Galambského areálu.  

Vo vykurovacom období si hosť sám dbá o vykurovanie. Na izbách je podlahové 

kúrenie, ktoré sa zapína a reguluje zariadením na stene pri elektrickej zásuvke. 

Kúrenie v krbe spoločenskej miestnosti si vyžaduje osobitnú opatrnosť.  

Zákazy: 

 vo všetkých priestoroch Pustovne je zakázané fajčiť prípadne užívať 

návykové a omamné látky;   

 v izbách sa nepovoľuje používať vlastné elektrické spotrebiče (variče, 

ohrievače, varné kanvice a žehličky) s výnimkou elektrických spotrebičov 

osobnej hygieny a používania (nabíjačka a pod.); 

 je zakázané zakladať oheň v akomkoľvek priestore areálu, okrem 

priestoru na to vyhradeného;  

 je zakázané plytvať vodou a nechávať bezdôvodne otvorené vodovodné 

kohútiky; 

 je zakázané odnášať z kuchynky spotrebiče a využívať ich mimo tohto 

miesta (napr. v izbách) a pripravovať jedlá a nápoje mimo tohto miesta; 

 je zakázané zasahovať do existujúcich elektrických rozvodov; 

 chovať a vnášať do Pustovne akékoľvek zvieratá; 

 uskladňovať potraviny na izbe v skrini určenej na oblečenie; 

 v izbách a priestoroch Pustovne je zakázané presúvanie nábytku; 

 je zakázané v priestoroch Pustovne vylepovať plagáty; 

 je zakázané zbytky jedál a akékoľvek odpadky hádzať do záchodu; 
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 je zakázané používať horiace sviečky v priestoroch Pustovne 

(odporúčame kahance so skleneným krytom, resp. čajové sviečky 

v skelenom obale); 

 

Ubytovaní majú právo: 

 na základné vybavenie pridelenej izby a priestoru Pustovne;  

 používať spoločné priestory a zariadenia v Pustovni: vnútorná kaplnka sv. 

Antona Paduánskeho, kuchynka, spoločenská miestnosť; 

 

Ubytovaní sú povinní: 

 oboznámiť sa s ubytovacím poriadkom; 

 pravidelne udržiavať poriadok a čistoru v priestoroch Pustovne; 

 šetrne a hospodárne používať priestory a zariadenia Pustovne: inventár 

na izbách, spoločných priestoroch, elektrických spotrebičov, oboznámiť 

sa s ich používaním a čistením; 

 odpadky a smeti hádzať výlučne do smetného koša; 

 na potraviny používať kuchynku, chladničku a skrinky určené na 

potraviny; 

 stravovať sa v priestoroch určených na stolovanie; 

 neklásť nápoje a jedlo priamo na nábytok v izbách; 

 pri opustení Pustovne vypnúť svetlo, elektrické spotrebiče, zatvoriť okná 

 pridelené kľúče nepožičiavať cudzím osobám, nerozmnožovať, stratu 

a poškodenie hneď hlásiť zodpovednému dobrovoľníkovi; 

 po ukončení ubytovania odovzdať ubytovateľovi upratané a čisté 

priestory Pustovne; 

 

Dôležité telefónne čísla 

SOS   112 

Hasiči   150 

Zdravotná pomoc 155 

Polícia   158 

Dobrovoľníci zodpovední za ubytovanie: 

Lucia Spodniaková  0907 255 891 

Zuzka Kaličiaková   ....................... 

Duchovný asistent Pastoračného domu sv. A. Paduánskeho 

páter Rajmund Lehocký OFM, kláštor  Fiľakovo  0907 415 951 
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