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

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov, 

v súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a po 

prerokovaní v Komisii pre vysokoškolské internáty a ubytovanie Akademického senátu UK 

tento dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2017 Smernici rektora UK, ktorou sa určujú 

pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK (ďalej len „dodatok 

č. 1“): 

Čl. I 

Vnútorný predpis č. 9/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien 

za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK (ďalej len „smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 3 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 

„(9) V prípadoch hodných osobitného zreteľa (vis maior, epidémia, pandémia, občianske 

nepokoje, vojna a pod.) je rektor UK oprávnený rozhodnúť o poskytnutí zľavy až do výšky 

100 % z ceny za ubytovanie osobám ubytovaným v ubytovacích zariadeniach UK. Rektor 

UK je oprávnený poskytnúť takúto zľavu aj vtedy, ak ubytovacie zariadenia UK nemožno 

užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, pričom tento stav nespôsobili svojím konaním 

ubytované osoby. Zľava sa môže vzťahovať aj na cenu za ubytovanie, ktorá už bola 

uhradená.“. 

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11. 

Čl. II 

Tento dodatok č. 1 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

V Bratislave 25. marca 2020 

      

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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