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Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) 

vydáva túto internú smernicu „Poplatky za ubytovanie v ubytovacom zariadení POKROK 

Ekonomickej univerzity v Bratislave“  

 

Článok 1 

Poplatky za ubytovanie – rekreačné účely 
 

Kategória ubytovaných a cena za ubytovanie v izbách č. 0.3, 0.4, 

1.4, 1.5, 2.4, 2.5 a 2.11 

(vybavenie izieb s príslušenstvom je uvedené v prílohe č. 1 tejto 

smernice) 

Cena v Eur 

osoba/deň s DPH  

Zamestnanec EU v Bratislave a rodinní príslušníci1  20,00 

Dôchodca EU v Bratislave, manžel, manželka2  20,00 

Študent EU v Bratislave 20,00 

Cudzí rekreant 30,00 

Jednorazový poplatok za posteľnú bielizeň 5,00 

 

Kategória ubytovaných a cena za ubytovanie v izbách č. 1.6 a 2.6 

(vybavenie izieb s príslušenstvom je uvedené v prílohe č. 1 tejto 

smernice) 

Cena v Eur 

osoba/deň s DPH  

Zamestnanec EU v Bratislave a rodinní príslušníci3  30,00 

Dôchodca EU v Bratislave, manžel, manželka4  30,00 

Študent EU v Bratislave 30,00 

Cudzí rekreant 40,00 

Cena za prístelku v izbe č. 1.6 15,00 

Jednorazový poplatok za posteľnú bielizeň 5,00 

 

                                                      
1 Manžel, manželka, deti vo veku do 18 rokov (dieťa vo veku do 3 rokov na lôžku rodiča bez poplatku) 

2 Týka sa poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávala EU ku dňu odchodu do 

starobného alebo invalidného dôchodku 

3 Manžel, manželka, deti vo veku do 18 rokov (dieťa vo veku do 3 rokov na lôžku rodiča bez poplatku) 

4 Týka sa poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávala EU ku dňu odchodu do 

starobného alebo invalidného dôchodku 
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Článok 2 

Poplatky za ubytovanie – pracovné porady, školenia, semináre, konferencie 

organizované pracoviskami EU v Bratislave  
 

Druh poplatku 
Cena v Eur 

osoba/deň s DPH  

Ubytovanie zamestnancov EU v Bratislave 20,00 

Ubytovanie hostí EU v Bratislave 20,00 

Jednorazový poplatok za posteľnú bielizeň 5,00 

 

Článok 3 

Iné poplatky spojené s ubytovaním 
 

1. EU v Bratislave je povinná odvádzať daň za ubytovanie v zmysle § 37 a nasl. zák. č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

a stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Horný Smokovec 

o príslušnej sadzbe dane za ubytovanie za osobu/noc. O túto čiastku sa zvyšuje poplatok 

za ubytovanie, uhradený na mieste a v hotovosti u správcu zariadenia.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 1 zo dňa 25. februára 2022 o 

miestnej dani za ubytovanie stanovuje sadzbu dane 1,50 Eur osoba/noc. Od dane je 

oslobodená:  

a) osoba do 18 rokov veku, 

b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

c) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 

vrátane sprievodcu, 

d) osoba v hmotnej núdzi. 

 

Článok 4 

Postup pri objednávaní aktivít v UZ Pokrok 
 

1. Žiadosť o pridelenie poukazu na pobyt sa podáva na Centrum podnikateľských činností  

a univerzitných služieb EU v Bratislave (3. poschodie, budova výučby V2, budova 

rektorátu). 

2. Spôsob úhrady poplatku a termín úhrady poplatku sú uvedené v pridelenom poukaze. 

3. Vzor žiadosti o pridelenie poukazu je prílohou č. 2 tejto smernice. 

4. Prostriedky získané za poskytnuté služby sú výnosom podnikateľskej činnosti EU 

v Bratislave a vedú sa na účte číslo SK3481800000007000074503. 
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Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

   

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01. 12. 2022.   

 

 

Bratislava 16. 11. 2022 

 

 

 

 

 

       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

           rektor EU v Bratislave 
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Príloha č. 1 

 

Kapacita – 21 lôžok (z toho 1 prístelka) 

Číslo izby 

/poschodie 

Počet 

lôžok 

Vybavenie izby + príslušenstvo 

0.3  

1.PP 

(suterén)  

2-lôžková 2 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica,  

spoločná sprcha a WC na 1. PP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

0.4 

1.PP 

(suterén)  

2-lôžková 2 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica,  

spoločná sprcha a WC na 1.PP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

1.4 

1.NP 

3-lôžková 3 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica 

spoločná sprcha a WC na 1.NP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

1.5 

1.NP 

2-lôžková 2 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica 

spoločná sprcha a WC na 1.NP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

1.6 

1.NP 

2-lôžková 

+ prístelka 

2 x posteľ, rozkladacie kreslo, skriňa, umývadlo, rýchlovarná 

kanvica  

sprcha a WC v rámci izby, spoločná kuchyňa na 1.NP 

2.4 

2.NP 

3-lôžková 3 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica 

spoločná sprcha a WC na 2.NP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

2.5 

2.NP 

2-lôžková 2 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica 

spoločná sprcha a WC na 2.NP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

2.6 

2.NP 

2-lôžková 2 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica 

sprcha a WC v rámci izby, spoločná kuchyňa na 1.NP 

2.11 

2.NP 

2-lôžková 2 x posteľ, skriňa, umývadlo, rýchlovarná kanvica 

spoločná sprcha a WC na 2.NP, spoločná kuchyňa na 1.NP 

 

Ďalšie miestnosti v rámci UZ 

 

1.8 1.NP Spoločenská miestnosť s kapacitou 20 miest  (5 x stôl a 20 stoličiek) 

1.3 1.NP Lyžiareň  
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Príloha č. 2 

 

ŽIADOSŤ 

o pridelenie poukazu v ubytovacom zariadení POKROK  

 

 

Meno a priezvisko, titul žiadateľa  

Adresa žiadateľa:  

Telefón: Email: 

 

Termín:  

Meno a priezvisko: 
Dátum 

narodenia 
Kategória ubytovaného 

Požadovaná 

izba (číslo) 

    

    

    

    

 

 

 

Dátum................................... 

 

                                               ............................................................. 

podpis žiadateľa 

 

 


