
POPLATKY ZA UBYTOVANIE A SLUŽBY  

v Študentskom domove Petra Pázmaňa 

 

A) Poplatky za 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 .............................................................. 3,50 €/lôžko/noc 

Študent TU - zúčastňujúci sa prednášok, skúšok, praxe.......................... 6,- €/lôžko/noc 

Študent - inej univerzity, návšteva, iný ako vzdelávací účel na TU.......  15,- €/lôžko/noc 

 

B) Poplatky za 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.............................................................. 
3,50 €/lôžko/noc 

Študent s individuálnym programom (brigáda a iné)........................... 4,- €/ lôžko /noc 

 

C) Poplatky za ubytovanie a služby – hostia: 
 
študentská izba..................................................................................... 15,- €/lôžko/noc 
1-lôžková hosťovská izba...................................................................... 25,- €/lôžko/noc 
2-lôžková hosťovská izba (obsadená 1 osobou)................................... 25,- €/lôžko/noc 
2-lôžková hosťovská izba (obsadená 2 osobami)................................. 20,- €/lôžko/noc 

Hosť školy/fakulty, ktorého pobyt súvisí s činnosťou školy/fakulty .... 20,- €/lôžko/noc 
 
Pozn.: Pri ubytovaní nad 7 nocí je možné poskytnúť zľavu z jednotkovej ceny za ubytovanie 
za noc. 

 
D) Ostatné platby: 

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



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

Poplatok za vyvolanie falošného požiarneho poplachu ........................................ 50,- € 

Poplatok za stratu kľúča ........................................................................................ 50,- € 

Poplatok za používanie vlastnej chladničky ............................................... 4,- €/mesiac 

Poplatok za používanie prenajatej chladničky ........................................... 7,- €/mesiac 

 

E) Výška nájomného za nebytové priestory pre externých  záujemcov: 

Aula ........................................................................................................... 30,- €/hod 

Telocvičňa ................................................................................................. 10,- €/hod 

Študovňa ..................................................................................................... 5,- €/hod 

 
F) Náhrady za užívanie nebytových priestorov pre súčasti Trnavskej  univerzity  
vo výške režijných nákladov: 

1. Pre účel výuky: 

Aula .............................................................................................................. 5,- €/hod 

Telocvičňa .................................................................................................... 5,- €/hod 

Študovňa ...................................................................................................... 2,- €/hod 

 
2. Iné akcie: 

 
Aula ........................................................................................................... 15,- €/hod 

Telocvičňa .................................................................................................... 5,- €/hod 

Študovňa ...................................................................................................... 2,- €/hod 

 

Poplatky za ubytovanie a služby v Študentskom domove Petra Pázmaňa boli 

prerokované a schválené v Kolégiu rektora Trnavskej univerzity v Trnave dňa 27. 3. 2018 

a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania  rektorom Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

V Trnave dňa: .............................                               ......................................................... 

       prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

                  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 


