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N á v r h y   u z n e s e n í  

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Cenník – študenti za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2015. 

 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Cenník – zamestnanci za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2015. 

 

 

Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK  

 

Predsedníctvo AS UK 

materiál prerokovaný dňa 17. 06. 2015 

nebolo uznášaniaschopné 

(prítomní členovia odporučili schváliť) 

Finančná komisia AS UK ----- 

Komisia pre rozvoj a informačné technológie AS UK ----- 

Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

materiál prerokovaný dňa 15. 06. 2015 

nebola uznášaniaschopná 

(prítomní členovia odporučili schváliť) 

Komisia pre zahraničné veci AS UK ----- 

Pedagogická komisia AS UK ----- 

Právna komisia AS UK ----- 

Vedecká komisia AS UK ----- 

Volebná a mandátová komisia AS UK ----- 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

tajomník AS UK 



CENNÍK – ŠTUDENTI  

za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2015 

Objekt Počet lôžok 
Cena za lôžko 
 na mesiac v € 

Cena za 
internet 

na mesiac v  € 

Celková cena 
na mesiac v € 

 
Bunkový systém, sociálne zariadenia na bunke, internet na izbe 

D1  
2-lôžková izba 67,35 5,97 73,32 

3-lôžková izba 63,03 5,97 69,00 

D2 
2-lôžková izba 67,35 5,97 73,32 

3-lôžková izba 63,03 5,97 69,00 

D1 bezbariérová 
1-lôžková izba 75,32 5,97 81,29 

2-lôžková izba 67,35 5,97 73,32 

 
Samostatná izba, sociálne zariadenia spoločné pre celý blok na chodbe – nerekonštruované objekty 

B1 Švédske domky 2-lôžková izba 63,03 bez internetu 63,03 

B2 Švédske domky 2-lôžková izba 63,03 bez internetu 63,03 

 
Bunkový systém, sociálne zariadenia na bunke, internet na izbe, zrekonštruované objekty 

B4 Švédske domky 
1-lôžková izba 89,26 5,97 95,23 

2-lôžková izba 75,32 5,97 81,29 

B4 Švédske domky 
bezbariérová 

1-lôžková izba 75,32 5,97 81,29 

B6 Švédske domky 
1-lôžková izba 89,26 5,97 95,23 

2-lôžková izba 75,32 5,97 81,29 

B6 Švédske domky 
bezbariérová 

1-lôžková izba 75,32 5,97 81,29 

 

CENNÍK – zamestnanci  

za ubytovacie služby vo VI Družba UK s účinnosťou od 1.9.2015 

Objekt Počet lôžok 
Cena za lôžko 
 na mesiac v € 

Cena za 
internet 

na mesiac v  € 

Celková cena 
na mesiac v € 

 
Samostatná izba, sociálne zariadenia spoločné pre celý blok na chodbe – nerekonštruovaný objekt 

B3  2-lôžková izba 77,55 bez internetu 77,55 

Bunkový systém, sociálne zariadenia na bunke, internet na izbe, zrekonštruované objekty 

B4 
1-lôžková izba 111,83 5,97 117,80 

2-lôžková izba 94,41 5,97 100,38 

B6 
1-lôžková izba 111,83 5,97 117,80 

2-lôžková izba 94,41 5,97 100,38 



Reálne náklady za rok 2014 VI Družba UK 

 

 

 
Náklady v eurách 

Spotreba materiálu (materiál pre údržbu, vybavenie internátu, drobný 

hmotný majetok do spotreby, čistiace prostriedky atď.) 

203 008,00 € 

Spotreba energií 637 053,00 € 

Opravy a udržiavanie (budovy, stroje, výťahy, zariadenia....)   98 635,00 € 

Služby (revízie, pranie prádla, odvoz odpadu...) 287 871,00  €  

Mzdové náklady 699 151,00  € 

Sociálne a zdravotné poistenie 238 288,00  € 

Ostatné sociálne poistenie (doplnkové dôchodkové poistenie)     7 820,00 € 

Zákonné sociálne náklady (tvorba soc. fondu, stravovanie zamest.)   48 086,00 € 

Cestná daň         155,00 € 

Daň z nehnuteľnosti    55 549,00 € 

Ostatné dane a poplatky (odvod na úrad práce, poplatky za odpad)      6 577,00 € 

Iné ostatné náklady (poistné áut, bankové poplatky)      3 129,00 € 

Odpisy hmotného majetku (budovy,  nábytok...) 388 677,00 € 

Náklady spolu                2 673 999,00 € 

 

 

 

Poskytnutá dotácia  
 
Čerpanie dotácie 

    937 036,00 € 

Kategória 610 – mzdové náklady     505 810,00 € 

Kategória 620 – sociálne a zdravotné poistenie     180 050,00 € 

Kategória 630 – tovary a služby     251 176,00 € 

 
Kalkulácia ceny za lôžko: 

Celkové náklady - dotácia/počet mesiacov/počet lôžok 
 

2 673 999 € - 937 036 € : 10 : 2 517 = 69,00 €/mesiac/lôžko 
 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 11.6.2015                                                                     Mgr. Ivan Daňo 

                                                                                                        riaditeľ VI Družba UK 

 



 

Podľa Vnútorného predpisu č. 5/2007: Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo 
vysokoškolských internátoch UK v Bratislave študentská cena za ubytovanie nezahŕňa 
„nájom“, ale zahŕňa iné náklady, , ktoré sú uvedené v prehľade reálnych nákladov. 
 
Vnútorný predpis č. 5/2007 
Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch UK v 
Bratislave 
 
Čl. 3: Cena za ubytovanie pri dlhodobom ubytovaní 
1. cenu za ubytovanie stanovenú podľa čl. 2 písm. a) platia študenti dennej formy štúdia 
prvého, druhého, prípadne spojeného prvého a druhého stupňa štúdia a tretieho stupňa 
štúdia, zahraniční študenti s výnimkou samoplatcov, stážisti, domáci a zahraniční študenti na 
študijných pobytoch (ďalej len „študent“). 
 
Čl. 2: Základné pojmy 
Na účely tohto vnútorného predpisu sa rozumie: 
a) cenou za ubytovanie cena stanovená na základe kalkulácie skutočných a ekonomicky 
oprávnených nákladov (ďalej aj „skutočné a ekonomicky oprávnené náklady“), a to: 
- nákladov na všetky druhy energií, 
- ostatných súvisiacich a ekonomicky oprávnených nákladov, vrátane mzdových nákladov 
a odpisov, nákladov na upratovanie, 
- nákladov na opravu a údržbu vysokoškolského internátu po odpočítaní dotácie zo 
štátneho rozpočtu, 
- nákladov, resp. odpisov na povinné základné vybavenie izby, 
b) povinným základným vybavením izby: 
- postele podľa počtu ubytovaných osôb, každá posteľ vybavená paplónom, vankúšom 
a posteľnou bielizňou, 
- odkladacie poličky a stolíky v rozsahu a podľa celkových dispozícií užívaného priestoru, 
- polovica dvojdielnej skrine na jedného ubytovaného, 
- stoličky podľa počtu ubytovaných, 
- kôš na odpadky s náčiním, 
- stropné osvetlenie, príp. závesy na oknách 

                                                                           

 


