
CENNÍK - NEŠTUDENTI 

platný pre ubytovanie študentov zo súkromných vysokých škôl, samoplatcov, externých študentov, 

osoby študujúce mimo SR a iné fyzické osoby za ubytovacie služby v študentskom domove  

Družba UK s účinnosťou od 31.8.2022 
 

Objekt Počet lôžok 
Krátkodobé ubytovanie - 

celková cena vr. DPH  
za mesiac v € 

Dlhodobé ubytovanie - 
celková cena 
za mesiac v € 

 
Bunkový systém, sociálne zariadenia v bunke, internet v izbe 

 

D1, D2 
2-lôžková izba 201,00 / lôžko/mesiac 182,70 / lôžko/mesiac 

3-lôžková izba 195,00 / lôžko/mesiac 177,30 / lôžko/mesiac 

D1 bezbariérová 
1-lôžková izba 239,00 / lôžko/mesiac 217,30 / lôžko/mesiac 

2-lôžková izba 216,00 / lôžko/mesiac 196,40/ lôžko/mesiac 

 
Lektorská izba, sociálne zariadenie a internet v izbe 

 

D1 

Dvojlôžková izba  220,50 / lôžko/mesiac 200,50 / lôžko/mesiac 

samostatné 
ubytovanie v 2-

lôžkovej izbe 
328,00 / izba/mesiac 298,20 / izba/mesiac 

 
Bunkový systém, sociálne zariadenia v bunke, internet v izbe 

 

Švédske domky 
B4, B6 

1-lôžková izba 239,00 / lôžko/mesiac 217,30 / lôžko/mesiac 

2-lôžková izba 216,00 / lôžko/mesiac 196,40/ lôžko/mesiac 

samostatné 
ubytovanie 

v 2-lôžkovej  izbe 
352,00 / izba/mesiac 320,00 / izba 

bezbariérová izba 216,00 / lôžko/mesiac 196,40/ lôžko/mesiac 

 

Doplňujúce informácie k cenníku: 

1. Krátkodobým ubytovaním sa rozumie ubytovanie na obdobie kratšie ako 3 mesiace. Cena krátkodobého 
ubytovania je uvedená vrátane 10% DPH. V cene nie je zahrnutá daň za ubytovanie vo výške 1,70 € / osoba / noc, 
ktorú je ubytovaný povinný uhrádzať. 

2. Ceny pre dlhodobé ubytovanie sú uvádzané bez DPH – oslobodené plnenie. Daň za ubytovanie sa na dlhodobé 
ubytovanie nevzťahuje 

3. Cena za ubytovanie sa uhrádza vždy za celý kalendárny mesiac ubytovania bez ohľadu na skutočný počet dní 
ubytovania v danom kalendárnom mesiaci. 

4. O poskytnutí ubytovania neštudentom  v ŠD Družba UK rozhoduje riaditeľ Úseku pre študentské domovy UK. 
 
V Bratislave dňa 23.08.2022 
 
 
 
 
  
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. v.r.       doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD v.r. 

  kvestorka UK    prorektorka UK pre majetok a investície 


