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Akademický senát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 

„AS EBF UK“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) 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“) 

schválil dňa 29. mája 2013 tento dodatok k Vnútornému predpisu č. 4/2011 Ubytovací poriadok 

v Teologickom domove ECAV pri EBF UK počas letných prázdnin (ďalej len „ubytovací poriadok“).  

 

V zmysle bodu 3.5. Smernice: „Cena za ubytovanie je uvedená v Cenníku ubytovania počas letných 

prázdnin, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto smernice.“ a v zmysle bodu 6.1. Smernice sa Cenník 

letného ubytovania mení nasledovne: 

 

CCEENNNNÍÍKK  UUBBYYTTOOVVAANNIIAA      

PPLLAATTNNÝÝ  OODD  11..  JJÚÚLLAA  22001133  DDOO  3311..  AAUUGGUUSSTTAA  22001133  
 
 

Druh izby 
Cena za lôžko na  

1 až 7 nocí*  ** 

1-lôžková izba 6,60 

2-lôžková izba 5,50 

3-lôžková izba 5,00 

apartmán 20,50 

 

Druh izby 
Cena za lôžko na  

8 až 25 nocí  

1-lôžková izba 4,99 

2-lôžková izba 4,25 

3-lôžková izba 3,75 

apartmán 140,75 

 

 

Druh izby  Cena za lôžko na viac ako 25 nocí 

1-lôžková izba 100,00 

2-lôžková izba 85,00 

3-lôžková izba 75,00 

apartmán 220,00 

 
*  V cene ubytovania je zahrnutá 20% DPH 

** Študenti EBF UK ubytovaní v TD ECAV pri EBF UK k 30. júna 2013 môžu zostať ubytovaní do 3. júla 

2013 a to za ceny bytného platné do 30. júna 2013 a prepočítané na počet nocí strávených navyše  v TD 

ECAV pri EBF UK. 
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Cenník zmluvných pokút  

 

Názov priestupku 

 

 

Pokuta vrátane DPH 

 

oneskorená platba v prípade mesačného ubytovania 0,70 €/deň 

oneskorené ukončenie ubytovania (po 14.00 h.) Jeden nocľah podľa Cenníka 

strata kľúča od izby 16,60 € 

poplatok za zlomený kľúč 5,00 € 

poplatok za zapožičanie kľúča 3,30 € 

zrušenie rezervácie v dobe viac ako dva týždne pred 

začatím ubytovania 10% z celkovej ceny ubytovania 

zrušenie rezervácie v dobe týždeň pred začatím 

ubytovania 25% z celkovej ceny ubytovania 

zrušenie rezervácie deň pred začatím ubytovania 90% z celkovej ceny ubytovania 

škody na majetku TD ECAV pri EBF UK 

100% z celkovej hodnoty poškodeného 

majetku 

  

Poznámky:  

1. Daň mestu za ubytovanie: 1,65 €/noc 
Daň mestu za ubytovanie pri odplatnom prechodnom ubytovaní fyzickej osoby v ubytovacom 

zariadení podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2007 platia všetky fyzické osoby ubytované 

v Teologickom domove ECAV pri EBF UK v období letných prázdnin, čiže od 1. júla 2013 do 31. 

augusta 2013. 

  

Daň mestu za ubytovanie: 

- nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane sprievodcu 

a osoba poberajúca invalidný dôchodok,       

- osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,      

- osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie 

formou denného štúdia (v prípade EBF UK sú to doktorandi v dennom štúdiu nedosiahli vek 

26 rokov). 

-      osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný 

pobyt.                                                      

   

2. Spôsob úhrady platby za ubytovanie 

 

Ubytovaní platbu za ubytovanie zaplatia vždy pri príchode do Teologického domova 

v hotovosti v pokladni alebo na vrátnici EBF UK.  

 

3. Ubytovací poriadok 

 

Ubytovaní sa po príchode do Teologického domova povinne oboznámia s Domovým 

poriadkom a zaväzujú sa ho striktne dodržiavať. 

Ubytovaní sa o upratovanie izby, na ktorej sú ubytovaní starajú sami. K tomu sú na každom 

poschodí k dispozícii čistiace prostriedky a pomôcky. Ubytovaní sú povinní izbu, na ktorej boli 

ubytovaní odovzdať v stave, v ktorom ju pri svojom príchode do Teologického domova  prijali. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS EBF UK. 

 

doc. Mgr. art. Anna Predmerská                                                Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

      predseda AS EBF UK                                                                   dekan EBF UK 
 


