
Študentské domovy a jedálne TUKE  
Němcovej 1  │  042 00 Košice 

  

    
 

 
POKYN RIADITEĽA ŠDaJ  

č. 3/2022 

 
   

Pre ubytovanie študentov ku koncu akademického roka 2021/2022 a ubytovanie v letných 
mesiacoch v roku 2022 určujem nasledovné postupy: 

 

 

 

Vysvetlivky:      

1) U končiacich študentov Bc.štúdia, ktorí majú štátne skúšky v máji 2022, sa za letné 
ubytovanie bez prerušenia považuje ubytovanie od júna 2022 do augusta 2022.  

       

2) Pri letnom ubytovaní bez prerušenia je študent povinný:   

 - osobne požiadať ubytovacie oddelenie o letné ubytovanie bez prerušenia do 15.6.2022 

 - podpísať dodatok k zmluve o ubytovaní na mesiace júl a august  

 - do 30.6.2022 uhradiť bytné spolu za júl a august (pokuta za omeškanie platby od 1.7.2022) 

 - pri predčasnom ukončení letného ubytovania bez prerušenia sa bytné nevracia 

 
 
 
 
V Košiciach, 30. 05. 2022 
 
 
 
                       Ing. Marek Dufala, PhD. 
                                                                                                                                       riaditeľ ŠDaJ TUKE                                                                                                                                             

1. odchod v mesiaci, v ktorom má študent štátne skúšky - MÁJ

2. odchod v mesiaci, v ktorom má študent štátne skúšky - JÚN

1.-15.6.2022:   bytné s 50% zľavou

16.-30.6.2022:   plná cena bytného

3. odchod skôr ako má študent štátne skúšky

1. odchod v iných mesiacoch ako jún

2. odchod v júni 1. bez sankcie za predč.ukonč.ubyt.
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plná cena bytného bez sankcie za predč.ukonč.ubyt.

plná cena bytného

plná cena bytného

plná cena bytného                                

- uhradiť do 31.5.2022

2. pokuta za omeškanie platby                                                  

(pri úhrade po 31.5.2022)

bez sankcie za predč.ukonč.ubyt.

SPONA - nová zmluva o dlh.ubyt., 

platba podľa platného Cenníka 

ubyt.pre verejnosť - PČ 

Bc. - s prerušením

SPONA - nová zmluva o dlh.ubyt., 

platba podľa platného Cenníka 

ubyt.pre verejnosť - PČ 

Ing.

SPONA - nová zmluva o dlh.ubyt., 

bytné podľa platného Cenníka 

ubyt.pre verejnosť - PČ 

Bc. - bez prerušenia
1)

SPONA - nová zmluva o dlh.ubyt., 

bytné so zľavou 25% z ceny za 

ubytovanie podľa platného Cenníka 

ubyt.pre verejnosť - PČ


