
PRACOVNÉ A VZDELÁVACIE AKTIVITY :

Raňajky Obed Večera Strava/deň
Ubytovanie  2 a viac 

osôb na izbe

Ubytovanie 1 osoba 

sama na izbe

Zamestnanci STU 3,80 € 5,30 € 4,50 € 13,60 € 14,00 € 17,00 €

Cudzí účastníci 4,50 € 6,60 € 5,80 € 16,90 € 17,00 € 21,00 €

Študenti - výučba 2,40 € 4,10 € 3,60 € 10,10 € 8,00 €

Cena za ubytovanie je stanovená za 1 lôžko / deň.

K cene za ubytovanie sa pripláca daň obci za ubytovanie 0,50 Eur/osoba/deň. 

Študenti (sústredená výučba) daň obci za ubytovanie neplatia.   

Z ceny stravného pre študentov sa odpočíta  zákonný príspevok na stravovanie podľa  

platnej metodiky rozpisu dotácie (  max. 3,00 Eur / deň).

Rozdiel medzi skutočnou cenou stravy a zákonným príspevkom si hradí študent. 

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

REKREÁCIE 

Raňajky Obed Večera Strava/deň

Ubytovanie  2 a viac 

osôb na izbe

Ubytovanie 1 osoba 

sama na izbe

Zamestnanci STU *

Dospelí 3,80 € 5,30 € 4,50 € 13,60 € 14,00 € 17,00 €

Deti do 15 rokov 2,70 € 3,70 € 3,10 € 9,50 € 14,00 €

Cudzí rekreanti 

Dospelí 4,50 € 6,60 € 5,80 € 16,90 € 17,00 € 21,00 €

Deti do 15 rokov 3,20 € 4,60 € 4,00 € 11,80 € 17,00 €

* Zamestnanci fakúlt STU a

ich priami rodinní príslušníci (manžel, manželka, nezaopatrené deti do 15 r.)

Detská strava je 70% z ceny základného menu,  len  pre deti do 15 rokov.

Cena za ubytovanie je stanovená za 1 lôžko / deň.

K cene za ubytovanie sa pripláca daň obci za ubytovanie 0,50 Eur/osoba/deň. 

Zamestnanci SvF a ich priami rodinní príslušníci majú nárok na príspevok zamestnávateľa

k uvedenej cene za ubytovanie vo výške 3,- Eur/osoba / deň.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

OSTATNÉ POLOŽKY

Prenájom :

Kaštieľ - seminárna sála RCTV- konferenčná sála Jedáleň Prenájom priest.URZ

Stavebná fakulta zdarma* zdarma* zdarma* **

Ostatné súčasti STU 70.-/deň 120.-/deň zdarma*  **

Cudzie organizácie 110/deň 200.-/deň 60.-/deň ** 300.-/deň

*   - 60.- EUR/deň pri podujatiach z HČ financovaných z projektov.

** - 60.- EUR/ deň, ak sa jedáleň využíva ako seminárna miestnosť.

Ceny sú vrátane techniky /projektor, plátno, ozvučenie/ 

Cenník nadobúda platnosť dňom 01.09.2022.

Cenník platný  od 01.09.2022

Učebno - rekreačné zariadenie  KOČOVCE


