Študentské domovy a jedálne TUKE
Němcovej 1 │ 042 00 Košice

POKYNY PRE ŠTUDENTOV UPJŠ,
KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE V ŠD TUKE

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Ubytovanie študentov je možné v dňoch 02. 09. 2022 - 30. 09. 2022.
V prípade, že sa študent bezdôvodne neubytuje do 30. 09. 2022, ubytovanie zaniká.
Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.
K ubytovaniu je potrebné:
•
•
•
•
•

občiansky preukaz/ pas
potvrdenie o návšteve školy
doklad o zaplatení bytného za september, október, november 2022 podľa platného Cenníka
ubytovania študentov a doktorandov v ŠD TUKE spolu vo výške 225,00 Eur, /výpis z účtu
alebo potvrdenie o zrealizovaní platby/
doklad o zaplatení depozitu 120,00 Eur pre zahraničných študentov
čestné prehlásenie overené notárom / v prípade neplnoletého zahraničného študenta/

Kontakt:
ŠD Jedlíkova 5, 13 Košice
Ubytovacie oddelenie: 055/602 5857, 055/602 5861, 055/602 5824

Doprava do ŠD zo stanice ŽSR a SAD:
ŠD Jedlíkova 5, 13 Košice
•
•

autobus MHD, linka č. 17, predposledná zastávka (Stodolova ul.)
autobus MHD, linka č. 17, konečná zastávka (Luník VIII).

POKYNY K PLATBE:
Cena za ubytovanie je stanovená štvrťročne podľa Cenníka ubytovania študentov a doktorandov v ŠD
TUKE platného od 01.09.2022.
Štvrťročné platby sa uhrádzajú bankovým prevodom nasledovne:
a)
b)
c)
d)

september – november: najneskôr v deň nástupu na ubytovanie - 225,00 Eur/štvrťrok
december – február: do 30. 11. 2022 - 225,00 Eur/štvrťrok
marec – máj: do 28. 02. 2023 - 225,00 Eur/štvrťrok
jún - najneskôr do 31. 05. 2023 - 75,00 Eur/mesiac

Dôležité:
Platba sa musí realizovať bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou! PLATBU PROSÍME
ZREALIZOVAŤ AŽ V SEPTEMBRI!
Číslo účtu ŠD: IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
BIC - SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 1513
Špecifický symbol: 1513
Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
Uvedený VS je len pre prvú platbu. Nový variabilný symbol Vám bude pridelený až po ubytovaní sa v ŠD,
a teda v nasledujúcej platbe /v decembri 2022/ je NUTNÉ uvádzať nový variabilný symbol.

Študenti s trvalým pobytom mimo SR uhrádzajú depozit.
Depozit - záloha na úhradu spôsobenej škody na majetku ŠDaJ a krytie nedoplatkov voči ŠD
je stanovený vo výške 120 Eur podľa Cenníka ubytovania študentov a doktorandov v ŠD TUKE platného
od 01.09.2022.

Študentovi bude pri ukončení ubytovania na požiadanie depozit vrátený, v prípade spôsobenia škôd
a nedoplatkov voči ubytovateľovi sa kráti o výšku škody a nedoplatku. Študent je povinný uviesť
pri bankovom prevode správne číslo IBAN, BIC SWIFT a presnú adresu trvalého pobytu. V opačnom
prípade ubytovateľ nezodpovedá za vrátenie depozitu.
Depozit sa uhrádza najneskôr v deň nástupu na ubytovanie, a to len bankovým prevodom
na číslo účtu ŠD : IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912
BIC - SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 1513
Špecifický symbol: 1521
Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko študenta
DÔLEŽITÉ BODY ZMLUVY O UBYTOVANÍ
Študentské domovy na základe uzatvorenej zmluvy medzi TUKE a UPJŠ poskytnú v príslušnom ak. roku
ubytovanie na dohodnutú dobu od 02. 09. 2022 do 30. 06. 2023 výlučne bez prerušenia alebo
skrátenia dohodnutej doby ubytovania v ŠD.
Výnimka na skrátenie dohodnutej doby ubytovania sa študentovi poskytuje:
a) ak preruší alebo ukončí štúdium – je povinný predložiť doklad o prerušení alebo
ukončení štúdia;
b) ak za seba nájde adekvátnu náhradu.

Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJ

