
CENNÍK - ŠTUDENTI  

za ubytovacie služby v študentskom domove Družba UK  s 

účinnosťou od 31. augusta 2022  

Objekt  Počet lôžok  Celková cena za mesiac v €  

bunkový systém, sociálne zariadenie na bunke, internet na izbe  

D1  
2- lôžková izba  93,96/lôžko/mesiac  

3- lôžková izba  88,68/lôžko/mesiac  

D2  
2- lôžková izba  93,96/lôžko/mesiac  

3- lôžková izba  88,68/lôžko/mesiac  

D1 bezbariérová  

1- lôžková izba  103,70/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  93,96/lôžko/mesiac  

D1 + D2  

3- lôžková izba  
113,71/lôžko/mesiac  

(s upratovacou službou)  

2- lôžková izba  
119,00/lôžko/mesiac  

(s upratovacou službou)  

bunkový systém, sociálne zariadenie na bunke, internet na izbe,  

zrekonštruované objekty  

B4 Švédske domky  

1- lôžková izba  120,74/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  103,70/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  207,40/lôžko/mesiac /1 osoba  

B4 Švédske domky 

bezbariérová  
1- lôžková izba  103,70/lôžko/mesiac  

B6 Švédske domky  

1- lôžková izba  120,74/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  103,70/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  207,40/lôžko/mesiac/1 osoba  

B6 Švédske domky 

bezbariérová  
1- lôžková izba  103,70/lôžko/mesiac  

štátna skúška alebo obhajoba záverečnej práce (max. na 2 noci) podľa  bodu 2 písm. c) doplňujúcich 

informácií k cenníku  

D1, D2  
2- lôžková izba  14/lôžko/noc  

3- lôžková izba  14/lôžko/noc  

  

Ceny uvedené v tomto cenníku je možné upravovať o index inflácie v súlade s vnútorným predpisom UK, ktorým sa určujú 

pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.  

  

  



  

Doplňujúce informácie k cenníku:  

1. Podľa vnútorného predpisu UK, ktorým sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích  zariadeniach Univerzity 
Komenského v Bratislave sa tento cenník vzťahuje na prechodné ubytovanie počas mesiacov september až jún pre: a) študentov 
fakúlt UK v dennej forme štúdia,  

b) študentov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl v dennej forme štúdia,  c) 

vládnych štipendistov.  

  

2. Cenník sa vzťahuje aj na prechodné ubytovanie počas mesiacov júl a august pre:  

a) študentov tretieho stupňa štúdia na fakultách UK v dennej forme štúdia,  

b) študentov fakúlt UK, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe počas uvedených mesiacov,  

c) študentov fakúlt UK, ktorí absolvujú štátnu skúšku alebo obhajobu záverečnej práce počas uvedených mesiacov,  

d) študentov fakúlt UK s priznaným sociálnym štipendiom na uvedené mesiace.  

  

Ak u študentov fakúlt UK podľa písmena b) trvá prax menej ako 4 týždne, cena za ubytovanie sa upravuje (znižuje) úmerne k počtu 
týždňov vykonávania praxe.  

  

3. Ceny za ubytovanie v tomto cenníku sa vzťahujú aj na študentov študujúcich na fakultách UK v rámci zahraničnej akademickej 
mobility.   

  

4. Ceny za ubytovanie sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.  

  

Tento cenník bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 22. júna 2022.  

 

V Bratislave dňa 24. júna 2022. 

 

 

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., v.r.        doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD., v.r. 
                     kvestorka UK      prorektorka UK pre majetok a investície 

 


