
DODATOK č. 1 

k Vyhláške 
rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

č. 3/2014 
o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 

Na základe čl. 10 ods. (3) Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2014 
o pravidlách vydávania vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave a individuálnych 
riadiacich aktov rektora Trnavskej univerzity v Trnave sa Vyhláška rektora Trnavskej 
univerzity v Trnave č. 3/2014 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave 
prerokovaná a schválená v Kolégiu rektora Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. 2. 2014, 
ktorá nadobudla platnosť a účinnosť uverejnením na úradnej výveske univerzity dňa            
24. 3. 2014 (ďalej len „ Vyhláška“) mení a dopĺňa nasledovne: 
 

 
čl. 2 

 
sa dopĺňa o ods. (5) v tomto znení: 
 
(5) Výšku poplatku za ubytovanie a iných poplatkov vo vlastnom  ubytovacom zariadení 
stanovuje „Cenník poplatkov za ubytovanie v Študentskom domove Petra Pázmaňa“ 
schválený rektorom Trnavskej univerzity v Trnave. 
Variabilný, konštantný a špecifický symbol určí univerzita podľa druhu poplatku. 
 
 

 
 

 
Tento Dodatok č. 1 k „Vyhláške„ bol prerokovaný a schválený v Kolégiu rektora Trnavskej 
univerzity v Trnave dňa 24. 11. 2014 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho uverejnenia 
na úradnej výveske univerzity. 
 
 

 
 

 
 
       ......................................................... 
       prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
                 rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
 
 
 

 
Dodatok č. 1 k „Vyhláške„ bol uverejnený na úradnej výveske univerzity dňa 3. 12. 2014 

 



CENNÍK POPLATKOV  

za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa 

 

A) Cenník pre ubytovanie a služby počas akademického roka: 

 

1. Mesačné platby: 

- Ubytovaný študent denného bakalárskeho, magisterského a  doktorandského štúdia: 

za dvojlôžkovú izbu .................................................................................... 80,- €/lôžko/mesiac 

2. Jednorazové platby: 

- Ubytovaný študent denného bakalárskeho, magisterského a  doktorandského štúdia: 

za prípadné spôsobené škody -  vratná kaucia................................................................ 100,- € 

- Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy/fakulty, alebo člen 

Akademického senátu (fakultného/univerzitného), Študentskej rady , ktorý vykonáva 

činnosť vyplývajúcu z funkcie .......................................................................... 3,- €/noc 

 

 

 

B) Cenník pre ubytovanie a služby počas prázdnin: 

 

- Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy/fakulty, alebo člen 

Akademického senátu (fakultného/univerzitného), Študentskej rady, alebo 

Internátnej rady, ktorý vykonáva činnosť vyplývajúcu z funkcie:  

Za dvojlôžkovú izbu: 1 osoba 2 osoby 

 5,- €/noc 3,-€/lôžko/noc 

 

- Študent s individuálnym programom (brigáda, letná škola, konzultácie...): 

Za dvojlôžkovú izbu: 1 osoba 2 osoby 

do 7 dní 6,- €/noc 4,- €/ lôžko /noc 

viac ako 7 dní 5,- €/noc 3, 50 €/ lôžko /noc 

 

- Iní záujemcovia o ubytovanie: 

Za dvojlôžkovú izbu: 1 osoba 2 osoby 

do 7 dní 25,- €/noc 20,- €/lôžko/noc 

viac ako 7 dní 23,- €/noc 18,- €/ lôžko /noc 

 

 



C) Cenník pre ubytovanie a služby – hosťovské izby (jednolôžkové): 

 

- Osoba – hosť školy/fakulty, ktorej pobyt súvisí s činnosťou školy/fakulty .... 20,- €/noc 

Kvestor univerzity môže, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, tento poplatok 

výnimočne znížiť alebo odpustiť. 

 

D) Ostatné platby: 

 

- Poplatok za vystavenie duplikátu ubytovacieho preukazu ................................... 15,- € 

- Poplatok za presťahovanie na inú izbu ................................................................... 7,- € 


