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CCEENNNNÍÍKK  UUBBYYTTOOVVAANNIIAA  PPOOČČAASS  LLEETTNNÝÝCCHH  PPRRÁÁZZDDNNIINN    
VV  TTEEOOLLOOGGIICCKKOOMM  DDOOMMOOVVEE  EEVVAANNJJEELLIICCKKEEJJ  BBOOHHOOSSLLOOVVEECCKKEEJJ  FFAAKKUULLTTYY  

UUNNIIVVEERRZZIITTYY  KKOOMMEENNSSKKÉÉHHOO  VV  BBRRAATTIISSLLAAVVEE  --  RROOKK  22001111  
  

Cenník študenti  
 

počet lôžok (bunkový systém) cena za lôžko na mesiac  

1-lôžková izba 135,00 

2-lôžková izba 115,00 

3-lôžková izba 100,00 

4-lôžková izba 90,00 

apartmán 220,00 

 

počet lôžok (bunkový systém) 
cena za lôžko na  

2 týždne  

1-lôžková izba 70,25 

2-lôžková izba 60,00 

3-lôžková izba 55,50 

4-lôžková izba 40,00 

apartmán 140,75 

Doplňujúce informácie k cenníku 

• Podľa vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 5/2007, čl. 

5, odsek 4 majú študenti v externej forme štúdia, samoplatcovia a študenti 

súkromných vysokých škôl cenu bytného navýšenú o 16,60 € mesačne. 

 
Cenník zamestnancov EBF UK, ich rodinných príslušníkov,  

návštevníkov ECAV a iných cirkevných inštitúcií  
 

počet lôžok (bunkový systém) cena za lôžko na noc 

1-lôžková izba 13,00 

2-lôžková izba 9,00 

3-lôžková izba 7,50 

4-lôžková izba 5,50 

apartmán 30,00 

 

počet lôžok (bunkový systém) 
cena za lôžko na noc (viac ako 5 

nocí) 

1-lôžková izba 12,00 

2-lôžková izba 8,00 

3-lôžková izba 6,50 

4-lôžková izba 4,50 

apartmán 28,00 

 



Príloha č. 1 k Vnútornému predpisu EBF UK č. 1/2011 

počet lôžok (bunkový systém) cena za lôžko na mesiac  

1-lôžková izba 120,00 

2-lôžková izba 100,00 

3-lôžková izba 85,55 

4-lôžková izba 75,00 

apartmán 210,00 

  
Cenník návštevníkov v rámci organizovaných akcií,  

turistických a iných podujatí (minimálne 6 členná skupina) 
 

počet lôžok (bunkový systém) cena za lôžko na noc 

1-lôžková izba 16,00 

2-lôžková izba 12,00 

3-lôžková izba 10,50 

4-lôžková izba 8,50 

apartmán 33,00 

 

počet lôžok (bunkový systém) 
cena za lôžko na noc (viac ako 5 

nocí) 

1-lôžková izba 15,00 

2-lôžková izba 11,00 

3-lôžková izba 9,50 

4-lôžková izba 7,50 

apartmán 32,00 

 
 

Cenník individuálnych návštevníkov 
 

počet lôžok (bunkový systém) cena za lôžko na noc 

1-lôžková izba 22,00 

2-lôžková izba 18,00 

3-lôžková izba 12,50 

4-lôžková izba 10,50 

apartmán 35,50 

 

počet lôžok (bunkový systém) 
cena za lôžko na noc (viac ako 5 

nocí) 

1-lôžková izba 20,00 

2-lôžková izba 16,00 

3-lôžková izba 10,50 

4-lôžková izba 8,50 

apartmán 32,50 
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• Ceny ubytovania sú uvedené v eur vrátane DPH. 

• V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.65 eur na osobu 

a noc. 

 
Cenník zmluvných pokút  

 
Názov priestupku 

 
 

 
Pokuta v eur vrátane DPH 

 
oneskorená platba v prípade mesačného 

ubytovania 0,70 €/deň 

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

strata kľúča od izby 16,60 € 

poplatok za zlomený kľúč 5,00 € 

poplatok za zapožičanie kľúča 3,30 € 

oneskorená žiadosť na letné ubytovanie 12,50 € 

zrušenie rezervácie v dobe viac ako dva týždne 

pred začatým ubytovania 10% z celkovej ceny ubytovania 

zrušenie rezervácie v dobe týždeň pred začatým 

ubytovania 25% z celkovej ceny ubytovania 

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

škody na majetku TD EBF UK 

100% z celkovej hodnoty 

poškodeného majetku 

  Daň z ubytovania 1,65€ / noc 

   ·         Daň za ubytovanie pri odplatnom prechodnom ubytovaní fyzickej osoby v ubytovacom 

zariadení podľa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2007 

  

·         Daň neplatí (daň z ubytovania, nie DPH): 

   

 - 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     

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

pobyt                                                      

   

 

 

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 
      dekan 

 


