Študentské domovy a jedálne TUKE
Němcovej 1 │ 040 01 Košice

Pokyn riaditeľa ŠDaJ č. 1/2021
Vzhľadom na momentálne platné uznesenia vlády a protipandemické opatrenia vydávam
nasledovný pokyn na základe rozhodnutia vedenia TUKE o ubytovaní a poplatkoch v ŠD TUKE:
1. Študenti s trvalým pobytom v SR
1.1. Študenti, ktorým bola na základe udelenia výnimky ponechaná možnosť využívať
ubytovacie služby v ŠD bez obmedzení - riadia sa platnou zmluvou o ubytovaní bez
možnosti zmeny a uhrádzajú poplatok na základe platného cenníka.
(http://sdaj.tuke.sk/dokumenty/usmernenie_k_ubytovaniu_2_vlna_korona.pdf)
1.2. Študenti, ktorí sa na základe Príkazu rektora č. 16/2020 nezdržiavajú v ŠD, majú možnosť:
1.2.1. ponechať si veci na izbe – platia 1/3 z ceny za ubytovanie až do obnovenia riadnej
prevádzky ŠD (zrušenie Príkazu rektora č. 16/2020), resp. do konca platnosti
zmluvy o ubytovaní. Najbližší termín pre úhradu poplatku je 31.1.2021 (za mesiac
február 2021).
1.2.2. po zrušení zákazu vychádzania sa riadne odubytovať, ukončiť zmluvu o ubytovaní
bez sankčných povinností pri dodržaní týchto podmienok:
a) do 31.1.2021 informovať príslušné ubytovacie oddelenie o rozhodnutí ukončiť
zmluvu o ubytovaní.
b) odubytovať sa najneskôr do 10 pracovných dní od zrušenia zákazu
vychádzania. Odubytovanie vopred riadne odkomunikovať s príslušným
ubytovacím oddelením.
c) preukázať sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 72
hod.
Študent stráca nárok na ubytovanie po obnovení prevádzky v ŠD v akademickom
roku 2020/21 v prípade obnovenia denného štúdia.
V prípade, ak sa študent neodubytuje do 10 pracovných dní, bude mu naďalej
účtovaná platba vo výške 1/3 z ceny ubytovania.
1.2.3. po zrušení zákazu vychádzania požiadať vedúceho ŠD o udelenie výnimky
a opätovne využívať ubytovacie služby podľa platnej zmluvy o ubytovaní.
2. Študenti s trvalým pobytom mimo SR
2.1. Študenti, ktorí sa zdržiavajú v ŠD platia plnú výšku poplatku za ubytovanie podľa platného
cenníka na celé obdobie platnosti zmluvy. V prípade predčasného ukončenia ubytovania
platia podmienky uvedené v platnej zmluve o ubytovaní.
2.2. Študenti, ktorí sa nezdržiavajú v ŠD a do 30.11.2020 o tom informovali príslušné
ubytovacie oddelenie, majú možnosť:
2.2.1. ponechať si veci na izbe – platia 1/3 z ceny za ubytovanie do odvolania, príp. do
konca platnosti zmluvy. Najbližší termín pre úhradu poplatku je 31.1.2021 (za
mesiac február 2021).
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2.2.2. po zrušení zákazu vychádzania sa riadne odubytovať, ukončiť zmluvu o ubytovaní
bez sankčných povinností pri dodržaní týchto podmienok:
a) do 31.1.2021 informovať príslušné ubytovacie oddelenie o rozhodnutí ukončiť
zmluvu o ubytovaní.
b) odubytovať sa najneskôr do 15 pracovných dní od zrušenia zákazu
vychádzania (len počas pracovných dní od 8,00 hod. do 14,00 hod.).
Odubytovanie je nutné vopred riadne odkomunikovať s príslušným
ubytovacím oddelením.
c) preukázať sa negatívnym PCR testom pri návrate zo zahraničia alebo
minimálne antigénovým testom pri návrate zo SR, nie starším ako 72 hod.
Študent stráca nárok na ubytovanie po obnovení prevádzky v ŠD v akademickom
roku 2020/21 v prípade obnovenia denného štúdia.
V prípade, ak sa študent neodubytuje do 15 pracovných dní, bude mu naďalej
účtovaná platba vo výške 1/3 z ceny ubytovania.
2.2.3. po zrušení zákazu vychádzania požiadať vedúceho ŠD o udelenie výnimky
a opätovne využívať ubytovacie služby podľa platnej zmluvy o ubytovaní.
V prípade nutnosti domácej karantény si ju študent musí zabezpečiť individuálne
na vlastné náklady mimo ŠD TUKE.

V Košiciach, 22. 01. 2021
Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJ
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