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POKYNY PRE ŠTUDENTOV UPJŠ, 

KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE V ŠD TUKE 

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY: 

 

 

Ubytovanie študentov je možné v dňoch 2.9.2017 - 20.9.2017. 

V prípade, že sa študent bezdôvodne neubytuje do 20.9.2017, 

ubytovanie zaniká.   

 

Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD v pracovných dňoch od 

8.00 do 14.00 hod. 

 

K ubytovaniu je potrebné:  

- občiansky preukaz 

- doklad o zaplatení bytného za september, október, november 

spolu vo výške 189,00 Eur, príp. 170,00 Eur (výpis z účtu 

alebo potvrdenie o zrealizovaní platby).  

   

 

Kontakt: 

ŠD Jedlíkova 5, Košice 

Ubytovacie oddelenie: 055/602 5857, 055/602 5861 

 

 

 

Doprava do ŠD zo stanice ŽSR a SAD: 

ŠD Jedlíkova 5, Košice   

- autobus MHD, linka č. 17, predposledná zastávka 

(Stodolova ul.) 

 

 

 

POKYNY K PLATBE: 

 

Cena za ubytovanie je stanovená podľa platného cenníka za 

ubytovanie v ŠD: 63,00 Eur/mesiac 

 

Bytné sa platí vždy za štvrťrok /189,00 Eur/ so splatnosťou do 

15.dňa v prvom mesiaci príslušného štvrťroku.  

 



  

 
 

V mesiaci september 2017 je bytné vo výške: 

- pri ubytovaní do 15.9.2017 – 63,00 Eur/mes.  

- pri ubytovaní po 15.9.2017 – 44,00 Eur/mes. (70% z ceny 

bytného) 

 

 

Platba za september, október, november teda bude vo výške: 

- pri ubytovaní do 15.9.2017 – 189,00 Eur/štvrťrok  

- pri ubytovaní po 15.9.2017 – 170,00 Eur/štvrťrok 

 

Platba sa musí realizovať bankovým prevodom, nie poštovou 

poukážkou! PLATBU PROSÍME ZREALIZOVAŤ AŽ V SEPTEMBRI! 

 

Číslo účtu bytného:  

IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912   

 

 

Špecifický symbol: 

1513 

 

Variabilný symbol: 

1513 

 

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 2017/ je NUTNÉ uvádzať nový variabilný 

symbol. 

 

 

 

DÔLEŽITÉ BODY ZMLUVY O UBYTOVANÍ 

 

Študentské domovy na základe uzatvorenej zmluvy TUKE-UPJŠ 

poskytnú v príslušnom ak. roku ubytovanie na dohodnutú dobu od 

2.9.2017 do 30.6.2018 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 ukončení štúdia;  

b) ak za seba nájde adekvátnu náhradu. 

 

                                                        

 

 

 

                                                          



  

 

 
 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                     

                    

 

                                                                                                                                      


