
Cenník ubytovacích služieb a ostatných poplatkov  

v Študentskom domove UJS - platný od 01. 07. 2022 

  

1. Ubytovacie poplatky študentov, zamestnancov UJS, zahraničných lektorov, študijné pobyty 

Druh izby 
Poplatok počas akademického 

roka v  €/osoba/mesiac 

Poplatok na obdobie od 1.7. do 31.8. 

v  €/osoba/mesiac 

Čajka  70 € 70 € 

 

1.1. Ubytovacie poplatky študentov počas rezervovania ubytovania 

Druh izby 
Poplatok počas akademického 

roka v  €/osoba/mesiac 

Poplatok na obdobie od 1.7. do 31.8. 

v  €/osoba/mesiac 

Čajka  10 € 10 € 

 

2. Ubytovacie poplatky - ostatní hostia  

Druh izby 

Poplatok počas akademického 

roka v  €/osoba/mesiac 

Poplatok na obdobie od 1.7. do 31.8. 

v  €/osoba/mesiac 

1 osoba 2 osoby 1 osoba 2 osoby 

Čajka  130 € 100 € 150 € 130 € 

 

3. Ubytovacie poplatky hostí - krátkodobé ubytovanie 

Druh izby: Čajka  
Poplatok počas 

akademického roka 

v  €/osoba/noc 

Poplatok na obdobie od 1.7. do 31.8.  

v €/osoba/noc 

lôžko v izbe 20€ 25 € 

 

4. Ubytovacie poplatky študentov, zamestnancov a hostí UJS na izbách - krátkodobé ubytovanie 

Druh izby: Čajka  
Poplatok počas 

akademického roka 

v  €/osoba/noc 

Poplatok na obdobie od 1.7. do 31.8. 

v  €/osoba/noc 

lôžko v izbe 10 € 15 € 

 

5. Ubytovacie poplatky hostí študentov UJS na vlastných izbách - krátkodobé ubytovanie   

Druh izby: Čajka  
Poplatok počas 

akademického roka 

v  €/osoba/noc 

Poplatok na obdobie od 1.7. do 31.8.  

v €/osoba/noc 

lôžko v izbe 9 € 12 € 
 

 

 

 

1. Hosťa je možné ubytovať od 14.00 hod. dňa nástupu. Izba je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. dňa nástupu a do toho 

istého času je ŠD povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade ak hosť nenastúpi do 

uvedeného času, ŠD môže s izbou voľne disponovať. 

2. Hosť povinný odhlásiť pobyt a uvoľniť izbu najneskôr do 11.00 hod. v deň odchodu. Ak tak hosť nevykoná, má ŠD 

právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka. 

3. Pri dlhodobom ubytovaní nemá ubytovaný nárok na vrátenie zvyšnej sumy, ak odíde zo ŠD pred dohodnutým termínom. 

4. Okrem ubytovacích poplatkov je u ubytovaných osôb vyberaný poplatok  daň za ubytovanie vo výške 0,55 € /noc 

v zmysle VZN Mesta Komárno č. 17/2012 (ŠTVRTÁ ČASŤ)  

 

 

 

 



Ostatné platby spojené s ubytovaním v ŠD  

Druh Poplatok v  €  

Zničenie, poškodenie zámku alebo kľúčenky 60 €  

Zničenie, poškodenie alebo výmena vložky 15 € 

Poškodenie alebo strata kľúča 5 € 

Bezdôvodné použitie hasiaceho prístroja 180 € 

Poškodenie žehličky 40 € 

Poškodenie žehliacej dosky 20 € 

 

 
Platby za služby v ŠD 

Druh Poplatok v  €  

Požičanie vysávača – 1 hod.* 0,60 € 

Pranie – 1 hod.* 0,60 € 

Vypožičanie žehličky – 1 hod.* 0,60 € 

* každá ďalšia aj začatá hodina je spoplatnená sumou  0,60€/hod. 

 

V Komárne dňa 20. 06. 2022 

 

 

 

 

..................................................... 

Mgr. Attila Duba 

riaditeľ ŠD 

 

 

 

......................................................                    .................................................................. 

 Ing. Norbert Tóth          Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

             kvestor UJS                                                                     rektor UJS  
 


