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Návrh uznesenia
Uznesenie č. x/2019
Akademický senát UK schvaľuje cenník študentského ubytovania vo Vysokoškolskom meste
Ľ. Štúra – Mlyny UK.

CENNÍK – ŠTUDENTI
za ubytovacie služby vo VM Ľ. Štúra - Mlyny UK s účinnosťou od 31.08.2019
objekt

počet lôžok

celková cena za ubytovanie na mesiac v €

VB A
(bunkový systém, rekonštruované jadro, sociálne zariadenie na bunke)
2-lôžková izba
68,50
celý blok A
3-lôžková izba
63,50
VB B
(bunkový systém, sociálne zariadenie na bunke)
1.-7. poschodie, izby 21-40
2-lôžková izba
74
(zrekonštruované jadro aj izby)
3-lôžková izba
68,50
1.-7. poschodie, izby 06-16, 41-52
2-lôžková izba
58,50
(nezrek. jadro, nezrek. izby)
3-lôžková izba
53,50
8.-12. poschodie, izby 21-40
2-lôžková izba
68,50
(zrek. jadro, nezrek. izby)
3-lôžková izba
63,50
8.-12. poschodie, izby 06-16, 41-52
(nezrek. jadro, nezrek. izby)
VBB 402, 502, 602, 702 - bezbariérové
VBB 302 A, 302 B

2-lôžková izba
3-lôžková izba
2-lôžková izba
2-lôžková izba

64
58,50
79
80,50

AD
(samostatné izby, sociálne zariadenie spoločné na chodbe)
staré bloky:
1-lôžková izba
C, D, E, L, M, N, O, P, R, S, T
2-lôžková izba
(nezrekonštruované sociálne zariadenia)
3-lôžková izba
1-lôžková izba
staré bloky: G, J
(zrekonštruované sociálne zariadenia)
3-lôžková izba
staré bloky: F
(zrek. soc. zariadenia, zrek. izbové okná)
nové bloky: A, B, H, K

1-lôžková izba
3-lôžková izba
1-lôžková izba
3-lôžková izba

68,50
53
47,50
69,50
49,50
70,50
51,50
74
58

MI
(bunkový systém, rekonštruované sociálne zariadenie na bunke, rekonštruované izby)
1-lôžková izba
113,50
bloky: A-D (model 10+2)
(cena počas obdobia: september - jún)
2-lôžková izba
98
1-lôžková izba
58
bloky: A-D (model 10+2)
(cena vrátane DPH počas obdobia: júl - august)
2-lôžková izba
50
2-lôžková izba
79
bloky: E-H
3-lôžková izba
74

Doplňujúce informácie k cenníku
1. Podľa vnútorného predpisu UK č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích
zariadeniach UK sa tento cenník vzťahuje na dlhodobé 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, s ktorými má UK uzatvorenú dohodu o poskytovaní
ubytovacích služieb na príslušný akademický rok,
c) študentov iných verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl v dennej forme štúdia,
d) vládnych štipendistov.
2. Cenník sa vzťahuje aj na prechodné ubytovanie počas mesiacov júl a august
a) doktorandov fakúlt UK v dennej forme štúdia,
b) študentov fakúlt UK, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe počas uvedených mesiacov,
c) 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 sú v tomto cenníku uvedené bez dane z pridanej hodnoty okrem cien uvedených počas mesiacov júl a august, kde je cena
za ubytovanie uvedená vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (neplatí v prípadoch, uvedených v bode 2).

V Bratislave dňa 10.05.2019
Mgr. Róbert Zsembera
Riaditeľ VM Ľ. Štúra - Mlyny UK

