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Interná smernica číslo  7/2010 
 

Poplatky v rekreačných  zariadeniach   

Ekonomickej univerzity  v Bratislave 

 
     Poplatky v rekreačných zariadeniach Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU 

v Bratislave “) stanovujem s účinnosťou od  25. 5. 2010  takto: 

 

 

1.   Rekreačné zariadenia  POKROK  a  JARABÁ   
 

1.1  Rekreácie 
                                       

Kategória rekreantov 
Cena v Eur 

s DPH
 1/

 

Zamestnanec EU v Bratislave a rodinní príslušníci 
2/ 

4,00 

Dôchodca EU v Bratislave, manžel, manželka 
3/

 4,00 

Študent – denná forma štúdia 7,00 

Cudzí rekreant 11,00 

 

1/ cena ubytovania za 1 lôžko a 1 noc v eur ; v suteréne Pokrok je poplatok o 0,30 Eur nižší. 

2/ manžel, manželka, nezaopatrené deti do veku 26 rokov; 

3/ týka sa poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávala EU  ku  dňu 

odchodu do starobného alebo invalidného dôchodku. 

Jednorazový poplatok za posteľnú bielizeň: 2,50 Eur  s DPH. 

  

 
1.2 Pracovné porady, školenia, semináre, konferencie organizované pracoviskami      

EU v Bratislave financované z mimodotačných  zdrojov pracovísk EU v Bratislave 

 

Druh poplatku 
Cena v Eur  

s DPH 

Ubytovanie 3,50 

Jednorazový poplatok za posteľnú bielizeň 2,50 

  

          
1.3 Cena ubytovania v ostatných prípadoch nešpecifikovaných v tejto smernici bude 

stanovená dohodou, pričom ceny ubytovania podľa bodu 1.1. – kategória cudzí 

rekreanti tejto smernice treba považovať za minimálne. 
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2.    Rekreačné  zariadenie VIRT 
 

2.1  Rekreácie 

v Eur 

Kategória rekreantov 
Ubytovanie 

1/
 Stravovanie Celkom 

Cena s DPH Cena s DPH Cena s DPH 

Zamestnanec EU v Bratislave 

a rodinní  príslušníci 
2/

 
3,00 7,00 10,00 

Deti zamestnancov  EU v Bratislave 

do 10 rokov 
3,00 5,50 8,50 

Ostatní rodinní  príslušníci  

zamestnancov  EU v Bratislave 
3/

 
7,00 9,00 16,00 

Dôchodca EU, manžel,-ka 
4/

 2,80 7,00 9,80 

Študent – denná forma štúdia 5,60 10,00 15,60 

Cudzí rekreant 7,70 10,00 17,70 

Deti cudzích rekreantov do 10 rokov 6,30 8,00 14,30 

 

1/ cena ubytovania za 1 lôžko a 1 noc v Eur s DPH;   

2/ manžel, manželka, nezaopatrené deti vo veku od 10 do 26 rokov; 

3/ zaopatrený syn a dcéra s deťmi;  

4/ týka sa poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávala EU v 

Bratislave  ku dňu odchodu do starobného alebo invalidného dôchodku.   
 

Jednorazový poplatok za posteľnú bielizeň: 2,50 Eur s DPH. 

 

 

2.2 Pracovné porady, školenia, semináre, konferencie organizované pracoviskami      

EU v Bratislave, aktivity Centra telesnej výchovy a športu, financované 

z mimodotačných  zdrojov pracovísk EU v Bratislave.  
 

Druh poplatku Cena v Eur s DPH 

Stravovanie individuálna kalkulácia 

Ubytovanie 3,20    

Jednorazový poplatok  za posteľ. bielizeň 2,50     

 

 

2.3  Cena ubytovania v ostatných prípadoch nešpecifikovaných v tejto smernici bude 

stanovená dohodou, pričom ceny ubytovania podľa bodu 2.1 – kategória cudzí 

rekreanti treba považovať za minimálne. 
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2.4   Školské výlety  
 

Druh poplatku Cena v Eur s DPH 

Stravovanie  8,80  

Ubytovanie  2,50       

Jednorazový poplatok za 

posteľnú bielizeň 

2,50       

 

 

3.  STORNO-POPLATKY 
 

 Storno poplatok stanovujem vo výške 20% z uhradenej ceny akcie alebo pobytu. 

 

     V prípade, že rekreant, resp. objednávateľ nenastúpi na objednanú rekreáciu                    

bez hodnoverného preukázania závažnej okolnosti, resp. najneskôr 21 dní pred začiatkom 

hromadnej akcie alebo 7 dní pred začiatkom pobytu neoznámi preukázateľným spôsobom 

zrušenie akcie alebo pobytu priamo Centru podnikateľských aktivít a univerzitných služieb 

(kontaktná adresa pre máj – august 2010 na tel. čísle 5 288, resp. e-mailom  

lukacova@euba.sk) bude mu vrátená suma znížená o stanovený storno poplatok. 

 
     Nadobudnutím účinnosti tejto internej smernice sa ruší interná smernica číslo 3/2007 zo 

dňa 19. 4. 2007 a dodatok číslo 1 zo dňa 26. 10. 2007. 

 

 

 

Bratislava  24. 5. 2010 

 

       Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

                          rektor EU v Bratislave  
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