
CENNÍK   č. 57 
 

za poskytované služby v ubytovacom zariadení Fakulty riadenia a informatiky  
Žilinskej univerzity v Žiline, Detašované pracovisko Ružomberok 

 
Poplatky za ubytovanie študentov VŠ 

platný od 1.9.2009 
 
 
Ubytovacie služby poskytované študentom VŠ :              cena za lôžko: 
 
Mesačná úhrada za ubytovanie v 1/1 izbe                         59,75 €  / 1 800,- Sk 
 
Mesačná úhrada za ubytovanie v 1/2 izbe                         56,43 €  / 1 700,- Sk 
 
Mesačná úhrada za ubytovanie v 1/3 izbe                         53,11 €  / 1 600,- Sk      
 
Úhrada  za ubytovanie študentov na 1 noc                          7,30 €  /   220,- Sk  
 
Úhrada  za ubytovanie študentov na 1noc                           
ak trvá ubytovanie 3 nocí a viac                                          6,64 €  /   200,- Sk  
 
 

 
Mesačný poplatok za ubytovanie v izbe s 
pripojením na internet (1 prípojka)                                      3,32 € / 100,- Sk      
 
 
V zmysle zákona č.659/2007  Z.z. o duálnom zobrazovaní je konečná suma v SKK prepočítaná na EUR pri 
konverznom kurze  1 EUR = 30,126 SKK 
 
 
 
Žilina  10.8.2009 
 
 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.,v.r.                                       Ing. Jana Gjašíková,v.r. 
        dekan  fakulty                                                                          kvestorka  
 
 



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 
 
 
 

Cenník poplatkov za používanie elektrických spotrebičov  
v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline, detašované pracovisko 

Ružomberok 
 

Článok 1  
 

     Bezplatne používané spotrebiče: 
      a) sušič na vlasy 
      b) elektrický budík 
      c) holiaci strojček 
      d) nabíjačka na mob. Telefón 
      

                                                                        Článok 2 
 
 
 
              Poplatky za používanie vlastných prihlásených el. spotrebičov   ( 1 ks/mesiac) 
 

Druh spotrebiča poplatok 

televízor 1,99 € / 60,- SKK 

chladnička 1,99 € / 60,- SKK 

rádiomagnetofón, rádio s CD prehrávačom,  
rádijoprijímač 

1,00 € / 30,126 
SKK 

počítač, notebook bez internetu 1,33 € / 40,- SKK 

rýchlovarná kanvica 1,33 € / 40,- SKK 

mikrovlnka 1,66 € / 50,- SKK 

remoska, fritéza 3,32 € / 100,- SKK 

hriankovač, toustovač 1,33 € / 40,- SKK 

  

 
                                                                    
V zmysle zákona č.659/2007  Z.z. o duálnom zobrazovaní je konečná suma v EUR prepočítaná na SKK pri 
konverznom kurze  1 EUR = 30,126 SKK 
 
 
 
Žilina  2.9.2009 
 
 
 
                                                                                 Ing. Jana Gjašiková,v.r. 
                                                                                         kvestorka 
 



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 
 

Sadzobník pokút za disciplinárne priestupky  
v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline, detašované pracovisko 

Ružomberok 
 
                                                                 
Menej závažné priestupky proti domácemu poriadku (najmä pri prvom postihu)možno riešiť 
formou peňažnej pokuty 
 

Druh priestupku pokuta  €/SKK 

1. Omeškanie termínu splatnosti ubytovného (za každý započatý      
deň) 

  0,33 € /  10,- SKK 

2. strata kľúča  16,60 € / 500,- SKK 

3. Porušenie protipožiarnych a bezpečnostných predpisov    3,32 € / 100,- SKK 

4. Presťahovanie sa do inej izby bez súhlasu vedúceho UZ    6,64 € / 200,- SKK 

5. Umožnenie ubytovania na izbe neprihlásenej osoby    9,96 €/ 300,-  SKK 

6. Nedodržanie čistoty a poriadku na pridelenej izbe    3,32 € / 100,- SKK 

7. Rušenie nočného pokoja    6,64 € / 200,- SKK 

8. Porušenie zákazu fajčenia a požívania alkoholických nápojov 
    a) pri prvom porušení 
    b) pri opakovanom porušení  
    c) pokuta za fajčenie udelená Úradom verejného zdravotníctva 

 
    9,96 € / 300,- SKK 
   16,60 €/ 500,- SKK 
do 331,94 € / do 10.000,- 
SKK 

9. Prinesenie a chovanie zvieraťa    16,60 € / 500,- SKK 

10. Vyhadzovanie odpadkov a iných predmetov z okna (špaky...)       9,96 € / 300,- SKK 

11. Porušenie pravidiel užívania spoločných priestorov      3,32 € / 100,- SKK 

12. Nevrátenie kľúča od spoločných priestorov (za započatý deň)  
     1,66 € /50,- SKK 

13. Používanie neprihlásených elektrických spotrebičov      6,64 € / 200,- SKK * 

14. Zasahovanie do: 
       elektrickej, vodovodnej inštalácie, EPS,hasiacich prístrojov,          
televíznych a internetových rozvodov 

 
 
    16,60 €/ 500,- SKK** 

  

 
              *- okrem pokuty úhrada poplatku spotrebiča za užívanie od 1.10. príslušného akad. 
roku 
** - okrem pokuty náhrada spôsobenej škody (kus za kus) 
 
V zmysle zákona č.659/2007  Z.z. o duálnom zobrazovaní je konečná suma v EUR prepočítaná na SKK pri 
konverznom kurze  1 EUR = 30,126 SKK 
 
 
 
 
Žilina  2.9.2009                                                               Ing. Jana Gjašíková,v.r. 
                                                                                                kvestorka   


