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

 
 

CENNÍK – ZAMESTNANCI UK  

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,  zrekonštruované objekty  

B4  

1- lôžková izba  201,71/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  184,29/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba samostatné 
ubytovanie  

288,20/lôžko/mesiac  

B6  

1- lôžková izba  201,71/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba  184,29/lôžko/mesiac  

2- lôžková izba samostatné 
ubytovanie  

288,20/lôžko/mesiac  

D1  
jedna osoba v 2 lôžkovej izbe  206,46/lôžko/mesiac  

dve osoby v 2-lôžkovej izbe  165,20/lôžko/mesiac  
  
 
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. Cenník zamestnaneckého ubytovania sa vzťahuje na prechodné ubytovanie zamestnancov UK, 

ktorým bolo pridelené ubytovanie podľa vnútorného predpisu o ubytovacom procese na UK. Cenník zamestnaneckého 
ubytovania sa vzťahuje na prechodné ubytovanie počas celého kalendárneho roka.  

2. Ceny za ubytovanie v tomto cenníku sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.   
Pri poskytnutí krátkodobého ubytovania, ktorým sa rozumie ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace 
sa k cenám v tomto cenníku pripočítava sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10% v zmysle §27 ods. 1 a  §38 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.Z. 
o dani z pridanej hodnoty.  

3. Pri uzavretí zmluvy o ubytovaní sa v otázke ceny za ubytovanie prihliada aj na všeobecne záväzné právne predpisy 
(napr. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady) a všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, v ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza.  

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


