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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na základe návrhu rektora
a študentskej časti členov Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
schválil dňa 13. júna 2007 tento vnútorný predpis:
Čl. 1
Predmet úpravy a všeobecné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis upravuje základné pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie na
vysokoškolských internátoch Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“),
stanovenie minimálneho zisku a primeraného zisku v súvislosti s ubytovaním na
vysokoškolských internátoch (ďalej len „VI“) UK a stanovenie podmienok ubytovania
doktorandov UK a študentov zdravotne ťažko postihnutých.
2. Povinnosť VI poskytnúť študentovi ubytovanie a služby s tým spojené a povinnosť
študenta zaplatiť cenu za ubytovanie vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o ubytovaní
podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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,
c) minimálnym ziskom zisk vo výške najmenej 5% a najviac 10% z hodnoty skutočných
a ekonomicky oprávnených nákladov, ktorý zvyšuje o túto čiastku cenu za ubytovanie
podľa písm. a) v prípadoch uvedených v tomto predpise,
d) primeraným ziskom zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého zisku dosahovaného pri
tuzemskom ubytovaní vzhľadom na kvalitu a dopyt po ubytovaní, ktorý sa vyráta
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najmenej vo výške 20 % zo skutočných a ekonomicky oprávnených nákladov na
ubytovanie a ktorý zvyšuje o túto čiastku cenu za ubytovanie podľa písm. a)
v prípadoch uvedených v tomto predpise,
e) študentom s ťažkým zdravotným postihnutím občan, ktorému bol poskytnutý peňažný
príspevok na osobnú asistenciu podľa § 58 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej pomoci“) v rozsahu
najmenej podľa prílohy č. 5 zákona o sociálnej pomoci, písm. a) až f), a to keď je
nutná pomoc pri stávaní, líhaní, osobnej hygiene a vyzliekaní, čo študent preukáže:
- platným posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“),
ktorý vydal úrad v mieste jeho trvalého bydliska v súlade s § 57 zákona
o sociálnej pomoci, podľa ktorého je študent odkázaný na osobnú asistenciu a
- platným rozhodnutím úradu o priznaní príspevku na osobnú asistenciu.
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“).
2. Doktorand má právo na ubytovanie počas celého akademického roka. Doktorand môže
uzavrieť zmluvu o ubytovaní aj na kratšie obdobie, a to na 10 alebo 11 mesiacov.
3. Cena za ubytovanie manželky (manžela) študenta (študentky), ktorá nie je študentkou
(študentom) je stanovená riaditeľom VI vo výške skutočných a ekonomicky oprávnených
nákladov podľa čl. 2 písm. a) plus minimálny zisk podľa čl. 2 písm. c).
4. Ak študent opakovane závažným spôsobom poruší ubytovací poriadok, riaditeľ VI UK
môže zvýšiť cenu za jeho ubytovanie až do výšky 100% v dĺžke jedného semestra t.j. 5
mesiacov.
5. Riaditeľ VI UK do konca prvého týždňa v mesiaci júl predloží ubytovacím fakultným
komisiám kompletné zoznamy študentov, ktorým bolo uložené priestupkové opatrenie.
6. Riaditeľ VI UK môže so súhlasom rektora na základe žiadosti v odôvodnených prípadoch
poskytnúť študentovi, lektorovi, prípadne zamestnancovi UK zľavu alebo odpustenie ceny
za ubytovanie. Pri rozhodovaní o žiadosti o zníženie alebo odpustení ceny za ubytovanie
sa zohľadňuje:
a) stanovisko dekana fakulty, resp. vedúceho alebo riaditeľa súčasti, na ktorej žiadateľ
pôsobí,
b) študijné výsledky, ak ide o študenta,
c) zdravotný stav, ak dôvodom žiadosti je dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav,
d) iné zreteľa hodné skutočnosti (sociálne, medzinárodne, ak ide o zahraničného študenta
a pod.).

4

Čl. 4
Podmienky ubytovania doktorandov UK
1. Ak doktorand uzavrel zmluvu o ubytovaní na 11 mesiacov a požiada o ubytovanie aj
počas augusta, VI sa vynasnaží, aby mohol byť ubytovaný v izbe, v ktorej bol doteraz
ubytovaný, ak sa izba nenachádza v blokoch vyhradených na letné alebo tzv. hotelové
ubytovanie. Doktorand je povinný predložiť VI potvrdenie dekana fakulty o plnení
študijných a výskumných úloh počas letných mesiacov.
2. VI sa bude snažiť, aby ponechal bývať doktoranda na izbe ním zvolenej aj za
predpokladu, že s ním chce bývať počas mesiacov júl a august manželka/manžel, pričom
cena za ubytovanie pre manželku/manžela sa stanovuje vo výške skutočných a
ekonomicky oprávnených nákladov podľa čl. 2 písm. a) plus minimálny zisk podľa čl. 2
písm. c).
3. O akejkoľvek výnimke z postupu podľa tohto článku rozhoduje rektor UK na návrh
riaditeľa VI.
Čl. 5
Ceny za prechodné (krátkodobé) ubytovanie v akademickom roku a počas letných
mesiacov
1. Cena za krátkodobé ubytovanie študentov počas letných mesiacov júl a august, ktoré je
nutné zo študijných dôvodov (rozhodnutie o nutnosti ubytovania vydá dekan fakulty),
cena za ubytovanie účastníkov študentských podujatí usporiadaných UK, študentskými
vysokoškolskými organizáciami v spolupráci s UK je vo výške skutočných a ekonomicky
oprávnených nákladov podľa čl. 2 písm. a).
2. Cena za ubytovanie hostí z družobných vysokých škôl je predmetom dohody
s organizátorom akcie, najmenej však vo výške skutočných a ekonomicky oprávnených
nákladov podľa čl. 2 písm. a).
3. Cena za ubytovanie študentov UK počas mesiacov júl a august je stanovená vo výške
skutočných a ekonomicky oprávnených nákladov podľa čl. 2 písm. a) plus primeraný zisk
podľa čl. 2 písm. d).
4. Ak vznikne voľná ubytovacia kapacita na VI, riaditeľ VI môže poskytnúť na základe
harmonogramu ubytovanie a stravovanie aj študentom UK v externej forme štúdia,
samoplatcom alebo študentom súkromných vysokých škôl za cenu, ktorá je stanovená vo
výške skutočných a ekonomicky oprávnených nákladov podľa čl. 2 písm. a) plus
primeraný zisk podľa čl. 2 písm. d).
5. Ak vznikne voľná ubytovacia kapacita na VI, riaditeľ ubytuje študentov z iných verejných
a štátnych vysokých škôl. Cena za ubytovanie je stanovená vo výške podľa čl. 2 písm. a).
6. Ak zostane voľná ubytovacia kapacita, riaditeľ VI prechodne ubytuje aj tretie osoby.
Výšku ceny za ubytovanie určí riaditeľ VI ako cenu za ubytovanie, ktorá je stanovená vo
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výške skutočných a ekonomicky oprávnených nákladov podľa čl. 2 písm. a) plus
primeraný zisk podľa čl. 2 písm. d).
Čl. 6
Podmienky ubytovania zdravotne ťažko postihnutého študenta

Študent s ťažkým zdravotným postihnutím podľa čl. 2 písm. e) má nárok na ubytovanie
s osobným asistentom, ktorý cenu za ubytovanie neplatí. Ak je osobným asistentom študent,
má nárok na základné vybavenie izby, inak na posteľ, stoličku a polovicu dvojdielnej skrine.
Čl. 7
Cena za ubytovanie zamestnancov UK, zahraničných lektorov a príplatok za prípojku
na internet
1. Cena za ubytovanie zamestnancov UK a zahraničných lektorov na VI je stanovená vo
výške skutočných a ekonomicky oprávnených nákladov podľa čl. 2 písm. a) plus
primeraný zisk podľa čl. 2 písm. d).
2. Cenu za prípojku na internet stanovuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave.
Čl. 8
Cena služieb poskytovaných vo VI UK

Za iné služby poskytované vo VI, napr. za saunu, bazén, práčovňu a pod., platia študenti a iné
osoby ubytované vo VI cenu vo výške určenej riaditeľom ŠD.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Cena za ubytovanie za semester sa bude prehodnocovať podľa aktuálneho stavu dotácie
zo štátneho rozpočtu a podľa pohybu cien energií a ostatných súvisiacich priamych
nákladov. Zmena cien za ubytovanie je možná len po predchádzajúcom súhlase rektora
univerzity a po schválení AS UK.
2. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom schválenia AS UK a účinnosť 1. septembra
2007.

doc. RNDr. Karol Mičieta
predseda AS UK

doc. PhDr. František Gahér, CSc.
rektor UK
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