
 

 

 

Garant: útvar rektora UPJŠ                                                 Košice 29. 04. 2021 
                                                                                            Č. j.: REK000420/2021-UPA/1395  
 

Rozhodnutie rektora č. 12/2021, 
ktorým sa určuje  rozpis platieb za ubytovanie v Študentských domovoch UPJŠ v 

Košiciach v letnom semestri akademického roka  2020/21 
 
 
V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 4 ods. 3 
Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach  
 

vydávam  
 

nasledovné rozhodnutie, ktorým sa  určuje  rozpis platieb za ubytovanie v Študentských 
domovoch UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka  2020/21. 
 

I .  
 

1. Študenti, ktorí využívali ubytovacie kapacity Študentských domovov UPJŠ v Košiciach 

(ďalej len „študentské domovy“) bez prerušenia v ak. roku 2020/21 platia poplatky za 

ubytovanie (bytné) podľa cenníka ŠDaJ UPJŠ. 

 
2. Študenti, ktorí podľa Príkazu rektora 21/2020 opustili študentské domovy a nevyužívali 

ubytovacie kapacity platia za mesiace február, marec a apríl jednu tretinu z ceny 

ubytovania, určeného podľa  cenníka ŠDaJ UPJŠ. 

 
3. Študenti, ktorí zostanú ubytovaní v študentských domovoch v mesiacoch máj a jún platia 

poplatky za ubytovanie v plnej cene podľa aktuálneho cenníka ŠDaJ UPJŠ.  

 
4. Študenti, ktorí nebudú využívať ubytovacie kapacity študentských domovoch v mesiacoch 

máj a jún a ukončia ubytovanie nebudú sankcionovaní v zmysle  Domového 

a ubytovacieho poriadku ŠDaJ UPJŠ. 

 
5. Študenti, ktorí ukončili ubytovanie a chceli by sa ubytovať na jednotlivé dni (skúšky štátnice, 

promócie) zaplatia poplatky za ubytovanie podľa platného cenníka ŠDaJ UPJŠ na jednu, 

alebo viac nocí podľa požiadaviek študenta. Ubytovanie je možné len  s negatívnym 

výsledkom ANG testu nie starším ako 48 hodín. Pri náznakoch nedodržiavania 

protiepidemiologických opatrení bude zahájené disciplinárne konanie resp. bude podaný 

návrh na udelenie sankčnej pokuty. 
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6. Študentom, ktorým vznikol preplatok za ubytovanie, bude tento vrátený na ich účet 

najneskôr do 15 dní.  

 
Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
 

Toto rozhodnutie rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ. 

 

 

 

          prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
                                                    rektor 
 


