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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

Organizačného poriadku UK tento príkaz: 

Rektor UK po prerokovaní s riaditeľmi celouniverzitných ubytovacích zariadení a po 

prerokovaní s dekanmi fakúlt, do ktorých pôsobnosti patria fakultné ubytovacie zariadenia, 

(ďalej spolu len „ubytovacie zariadenia“) a s ich súhlasom 

rozhodol 

o poskytnutí zľavy 

 vo výške 100 % z ceny za ubytovanie 

za mesiac apríl, 

 

a to v súlade s čl. 3 ods. 9 vnútorného predpisu č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú 

pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK v znení neskorších 

dodatkov. 

 

1. Dôvodom poskytnutia zľavy je pandémia ochorenia COVID-19 súvisiaca s výskytom a 

šírením koronavírusu a opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a v jeho 

nadväznosti vládou SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími 

verejnými autoritami. 

 

2. Poskytnutá zľava sa vzťahuje na ubytovaných študentov, ktorí z dôvodu podľa ods. 1 

nemôžu užívať nasledovné ubytovacia zariadenia: 

a) Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, 

b) Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba, 

c) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 

d) Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu. 

 

3. Pod ubytovanými študentmi sa na účely tohto príkazu rozumejú študenti UK a študenti 

iných vysokých škôl, ktorí užívajú ubytovacie zariadenia na základe dohôd UK s týmito 

vysokými školami. Tento príkaz sa nevzťahuje na iných ubytovaných (zamestnancov, tretie 

osoby a pod.). 
 

4. Ubytovaným študentom, ktorí už zaplatili cenu za ubytovanie za mesiac apríl, bude cena 

za ubytovanie za tento mesiac vrátená na účet uvedený v zmluve o ubytovaní v najbližšom 

možnom termíne. 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 26. marca 2020 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 

 


