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ŠD Mladosť, Štúrova 3, 949 01 Nitra 
 

Ubytovacie služby 
Cena bez              

DPH 
DPH 
10% 

Cena s 
DPH 

Ubytovanie študentov (lôžko/mesiac) 

1 lôžková izba /blok A -veža/ 73,00 - 73,00 

2n lôžková izba/ blok C-ležiak/ 52,00 - 52,00 

2 lôžková izba/ blok A -veža/ 50,00 - 50,00 

2r lôžková izba / blok C-ležiak/ 56,00 - 56,00 

3n lôžková izba / blok C-ležiak/ 43,00 - 43,00 

3r lôžková izba/ blok C-ležiak/ 52,00 - 52,00 

2 lôžková izba /blok C -ležiak/ 100,00 - 100,00 

1 lôžková izba /blok C -ležiak/ 115,00 - 115,00 

Študent samoplatca – jednolôžková izba /blok C -ležiak/ 135,00 -    135,00 

Študent samoplatca - dvojlôžková izba /blok C -ležiak/ 120,00 - 120,00 

Študent  - mobility (Erasmus ,Cepus,Aiesec, Casia) 125,00 - 125,00 

Ubytovanie študentov v čase hlavných prázdnin (júl – august) 115,00 - 115,00 

Ubytovanie študenta v hosť. izbe so samostatným soc. zariadením -
1- lôžková izba /samoplatca/ 

190,00 
- 190,00 

Ubytovanie študentov (lôžko/noc) 

Študent na skúšku /jednorázové ubytovanie/ 8,00  8,00 

Absolvent, uchádzač - promócie, prijímacie pohovory 10,00 1,00 11,00 

Ubytovanie študentov na praxi v čase hlavných prázdnin/mimo 
študentov SPU do 5noci/ 

8,00 
0,80 8,80 

Študent externého štúdia 11,00 1,10 12,10 

Ubytovanie študentov športových klubov, ktorí reprezentujú 
SPU/max.do 5 nocí/ mimo študentov SPU 

7,00 0,70 7,70 

Krátkodobé ubytovanie neštudentov - hosťovské izby1 (lôžko/noc) 
Návšteva školy - hostia SPU v prípade požiadavky o samostatnú izbu 
cena sa navyšuje o 50% za druhé lôžko 

17,00 1,70 18,70 

Ubytovanie VŠ pedagógov do 7 nocí  13,00 1,30 14,30 

Ubytovanie cudzích (hostel) 22,00 2,20 24,20 

Dlhodobé ubytovanie neštudentov - hosťovské izby (lôžko/noc)) 
Dlhodobé ubytovanie pedagógov a lektorov viac ako 7 nocí, v 
prípade ubytovania rodinného príslušníka sa cena navyšuje o 50% za 
druhé lôžko  

195,00 19,50 214,50 

Krátkodobé ubytovanie neštudentov - študentské izby (lôžko/noc) 

Ubytovanie cudzích v dvojlôžkovej izbe (hostel) 12,00 1,20 13,20 

Dlhodobé ubytovanie neštudentov -študentské izby (lôžko/mesiac) 

Ubytovanie cudzích v dvojlôžkovej izbe (hostel) 165,0 16,50 181,50 

 
1 Hosťovská izba – 1 až 2-lôžková izba so samostatným sociálnym zariadením, chladničkou a TV  
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ŠD Antona Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38, 949 01 Nitra 

Ubytovacie služby 
Cena bez 

DPH 
DPH  
10% 

Cena 
 s DPH 

Ubytovanie študentov (lôžko/mesiac) – nová časť 

2 lôžková izba /v bunke/ 75,00 - 75,00 

2 lôžková izba /samostatná/ 80,00 - 80,00 

Študent samoplatca 145,00 - 145,00 

Študent sám na dvojlôžkovej izbe (v prípade voľnej kapacity) 160,00 - 160,00 

Študent  - mobility (Erasmus ,Cepus,Aiesec, Casia) 150,00 - 150,00 

Ubytovanie študentov v čase letných prázdnin 135,00 - 135,00 

Ubytovanie študentov (lôžko/noc) – nová časť 

Absolvent, uchádzač, rodič - promócie, prijímacie pohovory 14,00 1,40 15,40 

Študent na skúšku  10,00 - 10,00 

Ubytovanie študentov na praxi v čase letných prázdnin/mimo 
študentov SPU/ 

11,00 1,10 12,10 

Študent externého štúdia 14,00 - 14,00 

Ubytovanie študenta inej univerzity ako SPU na hosťovskej izbe 15,00 1,50 16,50 

Jednorazové ubytovanie študenta  SPU na hosťovskej izbe 15,00 - 15,00 

Jednorazové ubytovanie študenta   v čase letných prázdnin 12,00 - 12,00 

Ubytovanie študentov (lôžko/mesiac) - stará časť 

2 lôžková izba 50,00 - 50,00 

3 lôžková izba 45,00 - 45,00 

1 lôžková izba s balkónom /v bunke/ (rek)    110,00 - 110,00 

1 lôžková izba bez balkóna /v bunke/ (rek)    100,00 - 100,00 

1 lôžková izba s balkónom /samostatná/ (rek)    130,00 - 130,00 

1 lôžková izba bez balkóna /samostatná/ (rek)    120,00 - 120,00 

2 lôžková izba bez balkóna /v bunke/ (rek)      80,00 - 80,00 

2 lôžková izba bez balkóna /samostatná/ (rek)      85,00 - 85,00 

2 lôžková izba s balkónom /v bunke/ (rek)      90,00 -  90,00 

Študent samoplatca - 1 lôžková izba (rek)     200,00 - 200,00 

Študent samoplatca - 2 lôžková izba (rek)     160,00 - 160,00 

Študent sám na dvojlôžkovej izbe (rek) (v prípade voľnej kapacity)     100,00 - 100,00 

Študent - mobility (Erasmus, Cepus, Aiesec, (rekonštruované izby)      150,00 - 150,00 
Študent sám na 1-lôžkovej izbe (rek.) v bunke (v prípade voľnej 
kapacity) 

    150,00 - 150,00 

Ubytovanie študentov v čase letných prázdnin (rek.izby)     160,00 - 160,00 

Študent samoplatca - 2 lôžková izba 75,00 - 75,00 

Študent samoplatca - 3 lôžková izba 65,00 - 65,00 

Študent sám na dvojlôžkovej izbe s balkónom  (v prípade voľnej 
kapacity) 

80,00 - 80,00 

Študent sám na trojlôžkovej izbe  (v prípade voľnej kapacity) 65,00 - 65,00 

Ubytovanie študentov v čase letných prázdnin (nerekonštruovanej 
izby) 

120,00 - 120,00 
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Ubytovanie študentov (lôžko/noc) stará časť 

Študent externého štúdia 10,00 - 10,00 

Študent externého štúdia (rekonštruované izby) 14,00  14,00 

Študent na skúšku  8,00 - 8,00 
Ubytovanie študentov na praxi v čase hlavných prázdnin (mimo 
študentov SPU do 5 nocí) 

10,00 1,00 11,00 

Jednorazové ubytovanie študenta v čase hlavných prázdnin (júl – 
august) 

9,00 - 9,00 

Absolvent, uchádzač - promócie, prijímacie pohovory 12,00 1,20 13,20 

Študent na skúšku (rekonštruované izby) 10,00 - 10,00 
Ubytovanie študentov na praxi v čase hlavných prázdnin (mimo 
študentov SPU do 5 nocí) - rekonštruované izby 

12,00 1,20 13,20 

Jednorazové ubytovanie študenta v čase hlavných prázdnin (júl — 
august) - rekonštruované izby 

13,00 - 13,00 

Absolvent, uchádzač - promócie, prijímacie pohovory 
(rekonštruované izby) 

15,00 1,50 16,50 

Ubytovanie neštudentov - nová časť (lôžko/noc) 

Návšteva školy - hostia SPU, v prípade požiadavky o samostatnú 
izbu cena sa navyšuje o 50% za druhé lôžko 

16,00 1,60 17,60 

Ubytovanie VŠ pedagógov do 7nocí 15,00 1,50 16,50 

Ubytovanie cudzích (hostel) 20,00 2,00 22,0 

Dlhodobé ubytovanie neštudentov - hosťovské izby (lôžko/mesiac) 

Dlhodobé ubytovanie VŠ pedagógov, v prípade ubytovania 
rodinného príslušníka sa cena navyšuje o 50% za lôžko pre rod. 
príslušníka 

150,00 
 

15,00 
 

165,00 

Ubytovanie neštudentov - stará časť (lôžko/noc) 

Návšteva školy - hostia SPU, v prípade požiadavky o samostatnú 
izbu cena sa navyšuje o 50% za druhé lôžko 

11,00 1,10 1,10 

Ubytovanie pedagógov a lektorov do 7 nocí 12,00 1,20 13,20 

Ubytovanie pedagógov a lektorov do 7 nocí (rekonštruované izby) 14,00 1,40 15,40 

Ubytovanie cudzích (hostel) (rekonštruované izby) 20,00 2,00 22,00 

Ubytovanie cudzích (hostel) 15,00 1,50 16,50 
Návšteva školy - hostia SPU, v prípade požiadavky o samostatnú 
izbu cena sa navyšuje o 50% za druhé lôžko (rekonštruované izby) 

15,00 1,50 16,50 
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ŠD Poľnohospodár, Vihorlatská 10, 949 01 Nitra 

Ubytovacie služby 
Cena bez 

DPH 
DPH 
10% 

Cena s 
DPH 

Ubytovanie študentov (lôžko/mesiac) 

1 lôžková izba 140,00 - 140,00 

2 lôžková izba 130,00 - 130,00 

Študent sám na dvojlôžkovej izbe  (v prípade voľnej kapacity) 140,00 - 140,00 

Študenti - samoplatca 160,00 - 160,00 

Apartmán (malý) 200,00 - 200,00 

Ubytovanie študentov v čase letných prázdnin 160,0 - 160,00 

Ubytovanie hostí (lôžko/noc) 

Hostia školy  19,00 1,90 20,90 

Absolvent, uchádzač – promócie, prijímacie pohovory 12,00 1,20 13,20 

Cudzí (hostel) 22,00 2,20 24,20 

VŠ pedagóg do 7 nocí  17,00 1,70 18,70 

Ubytovanie hostí v apartmáne (lôžko/noc) 

Hostia školy (do 3 dní) 23,00 2,30 25,30 

Hostia školy (nad 3dni) 16,00 1,60 17,60 

Absolvent, uchádzač – promócie, prijímacie pohovory 20,00 2,00 22,00 

Cudzí (hostel) 40,00 4,00 44,00 

Ubytovanie zahr. študentov a lektorov (lôžko/mesiac) - izby 

Dlhodobé ubytovanie VŠ pedagógov, v prípade ubytovania 
rodinného príslušníka sa cena navyšuje o 50% za lôžko pre rod. 
príslušníka (mobility) 

180,00 18,00 198,0 

Jednorazové ubytovanie študentov (lôžko/noc) - izby 

Absolvent, uchádzač - promócie, prijímacie pohovory 11,00 1,10 12,10 

Ubytovanie na skúšku 10,00 - 10,00 

Študent externého štúdia 11,0 1,10 12,10 

Študent- mobility menej ako 7 dni 9,00 - 9,00 

Ubytovanie študentov v čase letných prázdnin 120,0 - 120,00 
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ŠD Akademická, Akademická 1755, 949 01 Nitra 

Ubytovacie služby 
Cena bez 

DPH 
DPH 
10% 

Cena s 
DPH 

Ubytovanie študentov (lôžko/mesiac) 

2 lôžková izba 78,00 - 78,00 

Študent samoplatca 110,00 - 110,00 

Študent sám na dvojlôžkovej izbe  (v prípade voľnej kapacity) 145,00 - 145,00 

Ubytovanie študentov v čase letných prázdnin 160,00 - 160,00 

Študent  - mobility (Erasmus, Cepus, Aiesec, Casia) 160,00 - 160,00 

Ubytovanie študentov (lôžko/noc) 

Študent  - mobility ubytovanie pri necelom mesiaci 9,00 - 9,00 

Študent na skúšku  11,00 - 11,00 

Absolvent, uchádzač, rodič - promócie, prijímacie pohovory 15,00 1,50 16,50 
Ubytovanie študentov na praxi v čase hlavných prázdnin /mimo 
študentov SPU do 5noci/ 

10,00 1,10 11,10 

Jednorazové ubytovanie študenta 11,00 - 11,00 

Študent  - mobility (Erasmus, Cepus, Aiesec) menej ako 7 nocí 14,00 - 14,00 

Študent externého štúdia 13,00 - 13,00 
Jednorazové ubytovanie študenta inej univerzity ako SPU na 
hosťovskej izbe (do 2nocí) 

13,00 1,30 14,30 

Jednorazové ubytovanie študenta SPU na hosťovskej izbe (do 2 
nocí) 

12,00 - 12,00 

Ubytovanie hostí (lôžko/noc) 

Návšteva školy- hostia SPU 15,00 1,50 16,50 

Návšteva školy - hostia SPU, v prípade požiadavky o samostatnú 
izbu je cena navýšená o 50% za druhé lôžko 

 
23,00 

 
2,30 

 
25,30 

Ubytovanie cudzích (hostel) 17,00 1,70 18,70 

Ubytovanie VŠ pedagógov do 7nocí 16,00 1,60 17,60 

Ubytovanie cudzích sám v dvojlôžkovej izbe 35,0 3,50 38,50 
Ubytovanie účastníkov konferencie organizovaných SPU- 
fakultami v prípade požiadavky o samostatnú izbu sa cena 
navyšuje o 50% za druhé lôžko 

15,00 1,50 16,50 

Ubytovanie počas športových podujatí organizovaných  SPU 
v prípade požiadavky o samostatnú izbu sa cena navyšuje o 50% za 
druhé lôžko 

15,00 1,50 16,50 

Ubytovanie VŠ pedagóga , VŠ zamestnanca – mobility (mes. pri 
necelom mesiaci) deň 

6,00 0,60 6,60 

Dlhodobé ubytovanie hostí - hosťovské izby (lôžko/mesiac) 

Dlhodobé ubytovanie pedagógov a lektorov lôžko/mesiac, v 
prípade ubytovania rodinného príslušníka sa cena navyšuje o 50% 
za lôžko pre rod. príslušníka. 

170,00 17,00 187,00 
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Ubytovanie VŠ pedagóga ,VŠ zamestnanca – mobility lôžko 
/mesiac 

165,00 16,50 181,50 

Dlhodobé ubytovanie hostí - apartmány (lôžko/mesiac) 

Dlhodobé ubytovanie pedagógov a lektorov lôžko/mesiac,  180,00 18,00 198,00 
Dlhodobé ubytovanie pedagógov a lektorov lôžko/mesiac,  
 v prípade ubytovania rodinného príslušníka je cena navýšená na 
270 za apartmán 

270,00 27,00 297,00 

Ubytovanie VŠ pedagógov do 7nocí 19,00 1,90 20,90 

Ubytovanie VŠ pedagógov do 7nocí sám na izbe  50% navýšenie  27,50 2,75 30,25 

Návrh  
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Návrh poplatkov  
 

 € 

Strata preukazu 7,00 

Poplatok za preubytovanie 6,00 

Poplatok za chladničku  do 120l, nad sa zvyšuje poplatok za každých 10l     1 
euro. (v izbách kde nie je súčasťou izby) 

5,00/mes. 

Poplatok za ryžovar  5,00 /mes. 

Poplatok za mutifunkčný hrniec 8,00 /mes. 

Poplatok za pekáreň 12,00 /mes. 

Poplatok za hriankovač (toastovač) 5,00 /mes 

Pokuta za omeškanie platby (za deň) 0,30/deň 

Poplatok za mikrovlnku 4,00/mes. 

Poškodenie kľúča2 18,00 

Študent, ktorý nevoľní izbu v stanovenom termíne/ ubytovacia zmluva/ 
bude sa mu účtovaný poplatok vo výške 40% z bežného poplatku za 
ubytovanie za jeden mesiac. 

40% 
bytné/mesiac. 

Strata kľúča AB (výmena 2 ks zámkovej vložky +3 ks kľúčov)2 167,50 

Strata kľúča ND (výmena 1 ks zámkovej vložky +4ks kľúčov )2 120,20 

Strata kľúča Mladosť (výmena 2ks zámkovej vložky +3 ks kľúčov )2 135,80 

Strata kľúča Poľnohospodár (výmena 2 ks zámkovej vložky +4 ks kľúčov )2 161,20 

Strata kľúča Akademická (výmena 2 ks zámkovej vložky +3ks kľúčov )2 185,90 

 

 

Poplatok mestu  za každého ubytovaného, okrem študentov (lôžko/noc) je 1,50,- € 

 

 

 
2Ceny sú stanovené dodávateľskou firmou jedná sa o bezpečnostné zámky, ktoré sa vyrábajú len na základe bezpečnostnej kartičky a kódu. 


