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CENNÍK ŠKÔD 

vzniknutých počas bývania v ŠD Mlyny UK s účinnosťou od 01.06.2022 

Druh škody Poplatok v € 

Stolárske práce 

dvere izbové -  poškodené / neopraviteľné  150,00 

dvere vchodové -  poškodené / neopraviteľné  180,00 

dvere protipožiarne vchodové – poškodené / neopraviteľné  500,00 

dvere izbové - poškodenie izbových dverí vytrhnutím pántu 25,00 

dvere izbové - poškodenie izbových  dverí v okolí zámku 25,00 

dvere kúpeľňové  -  poškodené / neopraviteľné 90,00 

skriňa – vytrhnuté dvierka 25,00 

nadstavec na skriňu – vytrhnuté dvierka  20,00 

kuchynská linka – vytrhnuté dvierka  na MI  A - D 30,00 

kuchynská linka – prepálená doska   na MI  A - D 150,00 

polica  izbová nová –znehodnotená prepálením, poliatím   45,00 

polička zo skrinky - poškodená MI  A - D 25,00 

polica nad stolom                      MI  A - D 100,00 

polica so zrkadlom nová na AD 35,00 

stôl písací – výmena poškodenej vrchnej dosky  50,00 

poškodenie nového stola – výmena poškodenej vrchnej dosky  85,00 

stolička kovová  – zlomená s prečalúnením 45,00 

stolička kovová  – prečalúnenie poťahu  35,00 

váľanda - prečalúnenie / výmena molitanu a poťahovej látky 100,00 

parapetná doska na MI  A - D 70,00 

Oprava podlahy z PVC (1bm) 35,00 

Vodoinštalačné práce 

rozbité umývadlo 40,00 

rozbitá WC misa 50,00 

batéria sprchová 45,00 

rozbitá WC doska 15,00 

rozbitá WC nádržka 45,00 

sprchovacia hadica 15,00 

sprchová hlavica 15,00 

sprchový záves 10,00 

zlomené ramienko na batérii 15,00 

vyčistenie upchatého odpadu 20,00 

Elektroinštalacné práce 

stolná lampa MI  A - D 25,00 

svietidlo nad umývadlom 30,00 

izbové svietidlo 45,00 

zásuvka alebo vypínač 10,00 

Sklenárske práce 

Átriové domky 

okno AD veľké -     142,5  x  92,5     40,00 

sklo balkón dvere   141,5  x  64,5  35,00 
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vetráčka                 137     x  14      19,00 

krajná izba – okno  137     x  80 30,00 

zrkadlá AD 15,00 

Manželské internáty 

zrkadlá MI  E - H 50,00 

sklenená polička         MI E - H 20,00 

sklenená polička dlhá MI  A - D 50,00 

sklenená polička krátka MI  A - D 30,00 

Výšková budova 

balkón. dvere sklo malé 0,51x 68 m2 25,00 

balkón. dvere sklo veľké 0,51x 144 m2 30,00 

okná bočné 70 x 143,5 m2 35,00 

zrkadlo  15,00 

Zámočnícke práce 

strata kľúča EVVA    VB blok A  49,80 / ks 

strata kľúča GUARD  VB blok  B 16,60 / ks 

strata kľúča EVVA    VB blok B 1. až 7. posch.  
izby 21-40,549-552 49,80 / ks 

strata kľúča  GUARD  na AD 16,60 / ks 

strata kľúča  EVVA     na AD  bloky A,B,K,H 49,80 / ks 

strata kľúča  GUARD  na MI A,B,C,D 16,60 / ks 

strata kľúča  EVVA     na MI E,F,G,H 49,80 / ks 

zlomený kľúč EVVA 13,00 / ks 

zlomený kľúč GUARD 6,00 / ks 

uško / 2 časti 15,00 

služba pri výmene zámku 25,00 

hliník. páka na otváranie okien A,B,H,K 25,00 

samozatvárač na dverách  60,00 

diel do balkón. kľučky 12,00 

páka na uzatváranie nadsvetlíkov 25,00 

balkónová kľučka 25,00 

kľučka na plastovom okne 15,00 

mechanizmus zatvárania plastového okna 50,00 

Postelná bielizeň 

plachta 4,50 

malá návliečka 3,50 

veľká návliečka 8,60 

paplón 15,00 

vankúš 7,00 

Záves nový 18,90 

Záves používaný 5,00 

záclona 5,00 

Chladničky 

zlomená rukoväť  15,00 

chladnička Eurotech r. v. 2005-prepichnutie chlad. 30,00 

chladnička Eurotech r. v. 2010- 2011 50,00 

chladnička Electrolux 240 l bez mraziaku   r.v.2013 70,00 
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chladnička Electrolux 153 l bez mraziaku r.v.2013 60,00 

chladnička Electrolux 217/50 2013 60,00 

chladnička Philco r.v. 2018 150,00 

chladnička Zanussi veľká r.v. 2017 - 2018 160,00 

chladnička Zanussi malá  r.v. 2017 - 2018 130,00 

Rôzne 

inventárny zoznam 16,60 

požiarny evakuačný plán / grafické vyznačenie evakuačných 
ciest 16,60 

smetný kôš 7,00 

maľovka 1 stena  35,00 

sieťka proti hmyzu MI  A - D 30,00 

revízne dvierka v kúpeľni MI  A – D (200x200 mm) 15,00 

revízne dvierka vo WC MI  A – D (400 x 600 mm) 65,00 

merač tepla MI  A – D (strata merača) 58,00 

merač tepla MI  A – D (odtrhnutie merača od vykurovacieho 
telesa) 25,00 

 
 

Cena poškodeného nového nábytku bude individuálne vypočítaná príslušným útvarom z dôvodu rôzných 
jednotkových cien. 

 
 
 
 
 

               V Bratislave dňa 01.06.2022 
 
 

 
 
       

                       Mgr. Róbert Zsembera v.r. 
                   poverený funkciou riaditeľa pre študentské domovy 
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