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Cenník ubytovania v ubytovacích zariadeniach 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 
 

Ubytovacie kapacity Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 
„TnUAD“) slúžia prednostne pre dlhodobé ubytovanie študentov denného štúdia na TnUAD. 
 
Práva a povinnosti ubytovaných sú špecifikované v Ubytovacom poriadku študentských 
domovov TnUAD a v Zmluve o ubytovaní. 

 

Študentský 
domov 

Dĺžka 
ubytovania 

Študent denného štúdia 
Študent externého 

štúdia 
Zamestnanec 

TnUAD 
Cudzí 

ubytovaný 

ŠD Záblatie 

1 noc neposkytuje sa 12,00 €* 12,00 €* neposkytuje sa 

mesiac 

66,00 € 66,00 €* 73,00 €* 80,00 €* 

90,00 €/1 osoba na izbe 
90,00 €*/1 osoba na 

izbe 
    

ŠD Púchov 

1 noc neposkytuje sa 12,00 €* 12,00 €* neposkytuje sa 

mesiac 

60,00 €/3 osoby na izbe 
60,00€*/3 osoba na 

izbe 
73,00 €* 80,00 €* 

75,00 €/2 osoby na izbe 
75,00 €*/2 osoby na 

izbe     

90,00 €/1 osoba na izbe 
90,00 €*/1 osoba na 

izbe     

*Cena za ubytovanie nezahŕňa daň z ubytovania 

Podmienky ubytovania: 

 Ubytovanie sa poskytuje len v prípade voľnej kapacity, prednosť ubytovania majú 
študenti a zamestnanci TnUAD. 

 TnUAD si vyhradzuje právo neubytovať osobu podozrivú svojim vystupovaním. 

  Ubytovanie je realizované (s výnimkou študentov denného štúdia, ktorým bolo 
ubytovanie pridelené na začiatku akademického roka) na základe objednávky 
(príloha), ktorú záujemca o ubytovanie zašle vopred. Objednávku záujemca 
o ubytovanie zasiela poštou na adresu uvedenú v hlavičke tohto cenníka, prípadne 
elektronicky na mailovú adresu: ivan.dudak@tnuni.sk – ŠD Trenčín Záblatie, 
jarmila.gabrisova@tnuni.sk – ŠD Púchov. 

 Platby za ubytovanie uhradí ubytovaný vopred, prevodom na účet TnUAD na základe 
vystavenej faktúry. 

 Ubytovanie je možné v pracovnom čase od 8:00 hod do 14:00 hod, v prípade dohody 
aj v inom čase. 

 Ubytované osoby sú povinné v deň odchodu uvoľniť izbu do 11:00  hod. 
 
 
Cenník ubytovania nadobúda účinnosť:  1.1.2017 
Schválil:     Ing. Mária Šedivá – kvestor TnUAD 
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