
POPLATKY ZA UBYTOVANIE A SLUŽBY  

v Študentskom domove Petra Pázmaňa 

 

A) Poplatky za ubytovanie a služby počas akademického roka (01.09.-30.06.) 
- študenti: 
 

1. Mesačné platby: 

 
2. Jednorazové platby: 

 

 
 

B) Poplatky za ubytovanie a služby počas prázdnin (01.07.-31.08.): 

 

cena bez 

DPH DPH 

cena 

celkom 

90,- - 90,-

Ceny v EUR/mesiac

Ubytovaný študent denného bakalárskeho, 

magisterského a  doktorandského štúdia

za 1 lôžko na dvojlôžkovej izbe

cena bez 

DPH DPH 

cena 

celkom 

100,- - 100,-

Ceny v EUR

Ubytovaný študent denného bakalárskeho, 

magisterského a  doktorandského štúdia:

za prípadné spôsobené škody -  vratná kaucia

cena bez 

DPH 10% DPH 

cena 

celkom 

4,- - 4,-

7,- - 7,-

14,55 1,45 16,-

16,37 1,63 18,-

Študent - inej univerzity, návšteva, iný ako 

vzdelávací účel na TU - izba obsadená 2 osobami 

(osoba/noc)

Študent - inej univerzity, návšteva, iný ako 

vzdelávací účel na TU - izba obsadená 1 osobou

Študent TU - zúčastňujúci sa prednášok, skúšok, 

praxe

Ceny v EUR/noc

Študent TU, ktorý vykonáva prax na základe 

potvrdenia školy/fakulty, alebo člen 

Akademického senátu 

(fakultného/univerzitného), Študentskej rady , 

ktorý vykonáva činnosť vyplývajúcu z funkcie 

cena bez 

DPH 10% DPH 

daň za 

ubytovanie

cena 

celkom 

4,- - - 4,-

3,64 0,36 - 4,-

6,37 0,63 2,- 9,-

Študent s individuálnym programom (brigáda a 

iné) pri ubytovaní na min. 30 prenocovaní

Iní hostia na min. 30 prenocovaní

Ceny v EUR/noc

Študent TU, ktorý vykonáva prax na základe 

potvrdenia školy/fakulty, alebo člen 

Akademického senátu 

(fakultného/univerzitného), Študentskej rady , 

ktorý vykonáva činnosť vyplývajúcu z funkcie 



 

 

 

C) Poplatky za ubytovanie a služby  – zamestnanci: 
(poskytované v prípade voľných ubytovacích kapacít) 

        

 
  Spôsob platby: 

Jednorazová platba – hradí zamestnanec pred ubytovaním priamo na mieste ubytovania 

Mesačná platba – hradí zamestnanec na základe uzatvorenej „Dohody o zrážkach zo 
mzdy“. Tú podpisuje zamestnanec zároveň s povolením o dočasnom ubytovaní.  

D) Poplatky za ubytovanie a služby – hostia: 
 

  

E) Ostatné platby: 
 

 
 

cena 

bez 

DPH

10% 

DPH 

daň za 

ubytov

anie

cena 

celkom 

cena 

bez 

DPH

10% 

DPH 

daň za 

ubytov

anie

cena 

celkom 

cena 

bez 

DPH

10% 

DPH 

daň za 

ubytov

anie

cena 

celkom 

16,- - - 16,- 11,- - - 11,- 5,- - - 5,-

16,37 1,63 2,- 20,- 11,82 1,18 2,- 15,- 7,28 0,72 2,- 10,-Dospelé osoby

Počet nocí do 5 nocí 6 - 10 nocí 11 a viac nocí

Ceny v EUR

Študenti a deti   

do 15 rokov, ŤZP

cena bez 

DPH DPH 

daň za 

ubytovanie 

cena 

celkom 

7,28 0,72 2,- 10,-

116,37 11,63 2,-/noc 128,-*                

Ceny v EUR

Jednorazová platba:                                                             

Zamestnanec TU - izba obsadená 1 osobou

Mesačná platba:                                                                                                                                                                              

Ubytovaný zamestnanec za 1 lôžko na dvojlôžkovej izbe*

* cena celkom nezahŕňa daň za ubytovanie mestu Trnava, bude zvýšená podľa počtu prenocovaní v 

mesiaci

cena bez 

DPH 10% DPH 

daň za 

ubytovanie

cena 

celkom 

25,45 2,55 2,- 30,-

25,45 2,55 2,- 30,-

20,90 2,10 2,- 25,-

18,19 1,81 2,- 22,-

16,36 1,64 2,- 20,-Študentská izba obsadená 2 osobami (osoba/noc)

Ceny v EUR/noc

Jednolôžková izba

Dvojlôžková izba obsadená 1 osobou

Dvojlôžková izba obsadená 2 osobami (osoba/noc)

Študentská izba obsadená 1 osobou

cena bez 

DPH DPH 

cena 

celkom 

10,- - 10,-

7,- - 7,-

50,- - 50,-

50,- - 50,-

Ceny v EUR

Poplatok za vystavenie duplikátu ubytovacieho preukazu

Poplatok za vyvolanie falošného požiarneho poplachu

Poplatok za stratu kľúča 

Poplatok za presťahovanie na inú izbu



 
 

F) Výška nájomného za nebytové priestory pre externých  záujemcov: 

 

 
G) Náhrady za užívanie nebytových priestorov pre súčasti Trnavskej  univerzity  
vo výške režijných nákladov (okrem účelu výuky): 

 

 

 

Poplatky za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa boli 

prerokované a schválené v Kolégiu rektora Trnavskej univerzity v Trnave dňa 8.6.2022 

a nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.7.2022. 

 

 

V Trnave dňa: 13. 6. 2022                                         ......................................................... 

            prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

                  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

cena bez 

DPH DPH 

cena 

celkom 

32,- - 32,-

13,- - 13,-

6,- - 6,-

Ceny v EUR/hod.

Aula

Študovňa

Telocvičňa

cena bez 

DPH DPH 

cena 

celkom 

16,- - 16,-

6,- - 6,-

2,- - 2,-Študovňa

Ceny v EUR/hod.

Aula

Telocvičňa


