
Číslo: 02/2021

SLOVENSKÁ   TECHNICKÁ   UNIVERZITA   V   BRATISLAVE

CENNÍK  
ZA    UBYTOVANIE    ZAMESTNANCOV STU

V    ŠTUDENTSKÝCH    DOMOVOCH
STU    V    BRATISLAVE



Cenník za ubytovanie zamestnancov STU v študentských domovoch STU v Bratislave (ďalej len "cenník")

sa vydáva v súlade s článkom 5 Smernice rektora číslo 9/2014-SR Zásady ubytovania neštudujúcich

v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1.

Cenník stanovuje ceny za ubytovanie zamestnancov STU v pracovnom pomere:

1. pre ubytovacie priestory vyčlenené pre zamestnancov v ŠD Akademik

2. pre ubytovacie priestory vyčlenené pre zamestnancov v ŠD Mladá Garda, Jura Hronca a Nikosa Belojanisa,

    Mladosť a Dobrovičova

Ceny za ubytovanie sú stanovené za mesiac. Ak zamestnanec nie je ubytovaný celý mesiac, platí alikvótnu
časť.

1. ŠD Akademik

Typ ubytovacieho priestoru pre zamestnanca pre cudziu osobu
v EUR  v EUR

2-lôžkový ubytovací priestor nad 45 m2 170,00 250,00

2-lôžkový ubytovací priestor od 35,01 do 45 m2 160,00 230,00

2-lôžkový ubytovací priestor do 35 m2 150,00 200,00

a) Ak je zamestnanec ubytovaný v ubytovacom priestore sám alebo s manželom/manželkou, platí za 1 lôžko 

   ako zamestnanec, za ostatné lôžka platí ako cudzia osoba (článok 5, bod 4) smernice rektora č. 9/2014 - SR).

b) Ak to dovoľujú ubytovacie kapacity, môžu byť v ubytovacích priestoroch krátkodobo ubytované aj cudzie

   osoby.

2. ŠD Mladá Garda, Jura Hronca a Nikosa Belojanisa, Mladosť a Dobrovičova

1 - lôžkový ubytovací priestor nad 30,01 m2 za mesiac
v EUR

Jednotná cena 140,00

1 - lôžkový ubytovací priestor od 20,01 do 30 m2 za mesiac
v EUR

Jednotná cena 125,00

 

1 - lôžková izba - plocha izby od 10,01 do 20 m2 za mesiac
v EUR

Jednotná cena 115,00

1 - lôžková izba - plocha izby do 10 m2 za mesiac
v EUR

Jednotná cena 105,00
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2 - lôžková izba 1 lôžko/mesiac
v EUR

Jednotná cena 90,00

Ak to dovoľujú ubytovacie kapacity, môžu byť v ubytovacích priestoroch určených pre ubytovanie zamestnancov 

STU krátkodobo ubytované aj cudzie osoby. Cena za ubytovanie je stanovená v cenníkoch za ubytovanie 

cudzích osôb v študentských domovoch STU.

1. Cenník nadobúda účinnosť dňom 1.9.2021. 

2. Ceny uvedené v tomho cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty.
3. Týmto dňom zároveň stráca platnosť Cenník za ubytovanie zamestnancov STU v študentských domovoch
    v Bratislave č.j. 19/2017 zo dňa 15.3.2017.

V Bratislave, 09.08.2021

Predkladá:
Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ 
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Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A

Ing. Jozef Benka

poverený výkonom funkcie  kvestora STU


