Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

Cenník ubytovania platný od 01.07.2022
ŠD Záblatie
Typ izby

Dĺžka
ubytovania

Študent DŠ

Zamestnanec
TUAD

Cudzí

1 noc

15,00 € bez DPH *

15,00 € bez DPH *

18,00 € bez DPH*

1 mesiac
1 štvrťrok

73,00 €
219,00 €

99,00 € bez DPH
---

160,00 € bez DPH
----

1 mesiac

99,00 €

99,00 € bez DPH

160,00 € bez DPH

Štandard
Štandard
Nadštandard

Nadštandard = 1 osoba na izbe

Kongresové centrum
Typ izby

Dĺžka ubytovania

Zamestnanec
TUAD

Cudzí

Štandard
Nadštandard
Štandard

1 noc
1 noc

18,00 € bez DPH*
24,00 € bez DPH*

26,00 € bez DPH*
30,00 € bez DPH*

1 mesiac

144,00 € bez DPH

300,00 € bez DPH

Nadštandard

1 mesiac

216,00 € bez DPH

300,00 € bez DPH

*Cena za ubytovanie nezahŕňa daň z ubytovania
Nadštandard = zrekonštruovaná izba
DPH za ubytovacie služby je 10 %

Podmienky ubytovania:
•
•

•
•
•

•
•
•

Prednosť ubytovania majú študenti a zamestnanci TnUAD. Cudzím osobám sa ubytovanie môže
poskytnúť len v prípade voľnej kapacity.
V Kongresovom centre budú zamestnanci dlhodobo ( viac ako 1 mesiac) ubytovaní na základe
zmluvy o ubytovaní. Zmluva o ubytovaní bude vypracovaná na základe písomnej žiadosti o
ubytovanie.
Krátkodobé ubytovanie bude realizované na základe objednávky zaslanej mailom minimálne tri
pracovné dni vopred.
Denní študenti budú ubytovaní v ŠD výhradne na základe Zmluvy o ubytovaní.
Platby za ubytovanie musia byť uhradené vopred a to prevodom na účet TnUAD:
1. denní študenti uhradia platbu za ubytovanie podľa rozpisu platieb, ktorý je súčasťou
Zmluvy o ubytovaní
2. externí študenti, zamestnanci a cudzí uhradia platbu na základe vystavenej faktúry.
Ubytovanie je možné v pracovnom čase od 8:00 do 14:00 alebo v prípade dohody aj v inom
čase.
Ubytované osoby sú povinné v deň odchodu uvoľniť izbu do 11:00 hod.
Kontaktná osoba pre ubytovanie:
Ivan Ďuďák, tel. 032 7400 264 alebo 032 744 177, mail: ivan.dudak@tnuni.sk

V Trenčíne, 01. 05. 2022
Ing. Mária Šedivá – kvestorka TnUAD

