
 
POKYN RIADITEĽA ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA PETRA PÁZMÁŇA TRNAVSKEJ 

UNIVERZITY 
K PRECHODNÝM PODMIENKAM, K ODUBYTOVANIU A PLATBÁM UBYTOVANÝCH 

ŠTUDENTOV  
 

V náväznosti na Príkaz rektora TU č.8/2020 z dôvodu zavedenia dištančného 
vzdelávania a zabránenia šírenia prenosných ochorení v Študentskom domove Petra 
Pázmáňa (ďalej len „ŠD“) Trnavskej univerzity (ďalej len „TU“) vydávam nasledovný 
záväzný  

 
P O K Y N 

 
A. Študent, ktorý ostane bývať v ŠD, bude naďalej platiť za ubytovanie a spôsobom 

a v zmysle Zmluvy o ubytovaní. 
 

B. Študent, ktorý sa rozhodne opustiť ubytovacie zariadenie a do 15.10.2020 podpíše 
„Dodatok č. 1 k zmluve o ubytovaní“ (ďalej len „Dodatok“) : 

1. Dňom podpisu Dodatku opustí ubytovacie zariadenie a zaväzuje sa, že nebude až 

do odvolania/výzvy ubytovateľom užívať ubytovacie zariadenie a pridelené 

ubytovanie ako ani služby s ním spojené.  

2. Ubytovaný si zoberie všetky veci potrebné k štúdiu, cennosti a veci podliehajúce 
rýchlej skaze, chladničku vyprázdni, vyčistí a vypne zo siete všetky elektrické 
prístroje. Ostatné veci si ubytovaný môže ponechať v ubytovacom zariadení. 

  

3. Počas platnosti Dodatku  mu nebude povolený vstup do ubytovacieho zariadenia 
za účelom vyzdvihnutia si ďalších vecí z ubytovacieho priestoru, prípadne za 
akýmkoľvek iným účelom. 

 

4. Na základe uvedeného ubytovateľ   poskytne ubytovanému zľavu v plnej výške za 
ubytovanie za mesiace november a december 2020. V prípade pretrvávajúcej 
nepriaznivej epidemiologickej situácie ubytovateľ poskytne ubytovanému zľavu v 
plnej výške za ubytovanie vždy za druhý a tretí kalendárny mesiac kalendárneho 
štvrťroka, v ktorom študent neužíval pridelené ubytovanie. 

 

Podmienkou pre poskytnutie zľavy je: 

- vrátiť kľúč a ubytovací preukaz, 

- v 2 vyhotoveniach vytlačiť, vyplniť a podpísať Dodatok. 

 

C. Ak sa študent rozhodne zo závažných dôvodov predčasne odubytovať, vráti sa mu 
kaucia a prestane mu  platiť „Zmluva o ubytovaní“ a nemá garantované , že mu bude 
poskytnuté ubytovanie v ŠD aj po ukončení dištančného vzdelávania, resp. po 
obnovení riadnej prevádzky ŠD. 

 
V Trnave dňa 6.10.2020                                                    
 

             Ing. Juraj Marko 
                                                                                               riaditeľ študentského domova  


