
Cenník pre študentov na zabezpečenie vzdelávacej 
činnosti počas obdobia 01.07.2021 – 31.8.2021 

 

a) Cena za ubytovanie pre študentov za účelom absolvovania štátnych skúšok 
a obhajob 

objekt cena za noc v € 

 Podľa dostupnosti 12,00 

 
K cene za ubytovanie sa platí záloha 50 eur. Ubytovaný nemá nárok na výber konkrétneho 
objektu a izby, prideľuje ho ubytovacie zariadenie. 
Ubytovanie poskytujeme na maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po štátnej skúške).  
Ubytovať a odubytovať sa je možné len počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.   

 
V prípade, ak je termín vašej štátnej skúšky: 

- v pondelok, ubytovať sa môžete v pondelok alebo už v piatok (platíte len za noc z nedele na pondelok, 
prípadne za noc nasledujúcu po dni konania štátnej skúšky = z pondelka na utorok). 

- v piatok, odubytovať sa môžete v piatok do 15.30 hod., alebo následne až v pondelok od 8.00 hod. 
do 15.30 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania 
štátnej skúšky = zo štvrtka na piatok): 

          

b) Cena za ubytovanie pre študentov s povinnou vzdelávacou činnosťou (prax, 
stáž a iné) 
 
Ubytovaný nemá nárok na výber konkrétneho objektu a izby, prideľuje ho ubytovacie 
zariadenie podľa voľných kapacít v poradí uvedenom v cenníku. 
 

objekt cena za ubytovanie za mesiac v € 

1.   MI E, G, H 79,00 
2.   VB B 68,50 

      VBB 402, 502, 602, 702 - bezbariérové 79,00 
 

K cene za ubytovanie sa platí záloha 50 eur.  
Cenník sa vzťahuje na prechodné ubytovanie počas mesiacov júl a august pre: 

a) doktorandov fakúlt UK v dennej forme štúdia bez platnej ubytovacej zmluvy, 
b) študentov fakúlt UK, ktorých súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe počas 

uvedených mesiacov 
 

Cena za ubytovanie sa účtuje pomerne podľa dĺžky vzdelávacej činnosti (počet nocí). Študent má nárok 
ubytovať sa najbližší pracovný deň pred začatím vzdelávacej činnosti a odubytovať sa najbližší 
pracovný deň po skončení vzdelávacej činnosti.  
Ubytovať a odubytovať sa je možné len počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.   
 

V Bratislave dňa 01.06.2021 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD 

                                                                                      poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 


