
 

 

 

 

 

 

Smernica č. 3/2022, 

ktorou sa stanovujú ceny ubytovania v ubytovacích 

zariadeniach SZU v príslušnom akademickom roku  

  



Časť I. 

1. Typy ubytovania v ubytovacích zariadeniach SZU 

V súlade s príslušnými  zákonmi  o hospodárení štátnej inštitúcie predovšetkým  Zákon 

523/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy) sa požaduje, aby inštitúcia 

vykonávala svoju činnosť hospodárne a aby dbala na efektívne využívanie finančných prostriedkov. 

Pre štátnu príspevkovú organizáciu taktiež platí povinnosť poskytovať ubytovanie tak, aby boli 

minimálne pokryté oprávnené náklady spojené s ubytovaním. 

Slovenskej zdravotníckej univerzite nie sú prideľované prostriedky štátneho rozpočtu  na  

ubytovanie študentov v zariadeniach univerzity. 

Ceny za ubytovanie sú stanovené vo vzťahu k ekonomicky oprávneným nákladom 

konkrétneho ubytovacieho zariadenia a preto nie sú totožné. Zohľadňujú taktiež poskytované služby, 

ubytovací komfort a najmä náklady na výrobu TUV a vykurovanie konkrétneho objektu. 

Ceny za ubytovanie sa stanovujú pre aktuálny akademický rok. 

Slovenská zdravotnícka univerzita má stanovené štyri kategórie  cien pre ubytovanie vo 

svojich zariadeniach, v závislosti od typu ubytovania: 

a) Ceny  pre študentov denného štúdia  

Ubytovanie pre študenta denného štúdia je založené na vzájomne akceptovanej 

a zmluvnými stranami podpísanej zmluvy o ubytovaní, spravidla na obdobie zimného 

a letného semestra príslušného akademického roku. Zmluvy pripravuje a  uzatvára riaditeľ 

ubytovacieho zariadenia so študentom denného štúdia. 

b) Ceny pre uchádzačov zaradených do špecializačného štúdia (ŠŠ), certifikovaných 

pracovných činností (CPČ) a účastníkov školiacich miest 

Ide o krátkodobé ubytovanie v rozsahu niekoľkých dní (max.týždňov) počas trvania 

príslušnej pedagogickej činnosti v ŠŠ a CPČ a p. a realizuje sa na základe objednávky 

uchádzača zaradeného do takéhoto štúdia, ktorú adresuje riaditeľovi ubytovacieho 

zariadenia. 

c) Ceny pre pasantov 

Krátkodobé ad hoc ubytovanie poskytované v prípade voľnej neobsadenej  kapacity 

d) Ceny pre dlhodobo ubytovaných 

Ide o ubytovanie pre zamestnancov, spolupracujúce osoby univerzity a p. 

 

2. Všeobecné podmienky ubytovania 
a) Ceny ubytovania sú stanovené v súlade s § 3  zák. č.  18/1996  Z.z. o cenách v platnom znení, 

ktorým sa určuje výška poplatkov za ubytovanie v zariadení Slovenskej zdravotníckej 

univerzity, Limbová 12 v Bratislave  

b) Ubytovacie zariadenia SZU poskytujú ubytovanie v rámci podnikateľskej činnosti SZU 

a preto cena obsahuje  aj DPH 

c) Platbu za ubytovanie je nutné realizovať vopred, t.z. pred obsadením izby. 

d) Každý ubytovaný je povinný dodržiavať vnútorný poriadok ubytovacieho zariadenia, 

nevyrušovať akoukoľvek činnosťou ostatných ubytovaných a rešpektovať všetky 



prípadné pokyny vedenia ubytovacieho zariadenia. Porušenie stanovených 

podmienok môže mať za následok až okamžité ukončenie práva na ubytovanie bez 

finančnej náhrady už zaplatenej ceny. Uvedené platí aj pre povinnosti ubytovaného 

súvisiace s neschváleným používaním vlastných elektrospotrebičov. 

e) Každý ubytovaný je povinný rešpektovať podmienky, ktoré sú spojené s jeho 

ubytovaním (zmluva, objednávka a p.) 

f) Od ubytovaného sa očakáva, že bude šetrne používať vnútorné vybavenie izby, a 

spoločných priestorov a bude rešpektovať bezpečnostné pravidlá v záujme ochrany 

svojho zdravia, zdravia ostatných ubytovaných a majetku. 

 

3.  Storno podmienky 

 

a) Pre ubytovaných študentov denného štúdia platia podmienky platby, resp. vrátenia 

platby v zmysle podpísanej zmluvy o ubytovaní. 

b) Realizované platby uchádzačov zaradených do ŠŠ a CPČ je možné vrátiť ubytovanému 

len v prípade, že z rozhodnutia príslušnej katedry sa ŠŠ a CPČ neuskutoční, prípadne 

presunie na iné miesto. Skrátením počtu dní predpokladanej vzdelávacej aktivity a tým 

aj počtu prenocovaní v ubytovacom zariadení nevzniká ubytovanému nárok na 

vrátenie pomernej časti realizovanej platby, môže však ubytovanie využiť  na zaplatený 

počet dní. 

c) Osobné dáta pasanta sú zaznamenané do príslušného SW a v závislosti od počtu 

ubytovaných osôb a štandardu izby realizuje ubytovaný úhradu platby na recepcii 

ubytovacieho zariadenia. 

d) Ceny pre dlhodobo ubytovaných stanovuje individuálne rektor, resp. kvestor 

univerzity. K stanoveniu ceny je vždy vyhotovený písomný dokument. 

 

4. Platnosť cenníka 

 

a) Ceny ubytovania sú stanovené na aktuálny akademický rok a sú platné pre ubytovanie 

realizované od 1.septembra. 

b) Slovenská zdravotnícka univerzita si vyhradzuje právo upraviť jednotlivé ceny 

v závislosti od zmeny podmienok, ktoré by zásadnejším spôsobom zvyšovali náklady 

na ubytovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časť II. 

 

Príloha č.1 

 

Ceny ubytovania v ubytovacích zariadeniach SZU v akademickom 

roku 2022/2023 

 
a) Ubytovacie zariadenie Bratislava, Limbová 12 

Použité skratky: 

Jednoposteľová izba/lôžko..............................1P 

Dvojposteľová izba/lôžko.................................2P 

Dvojposteľová izba bez spolubývajúceho........2P1 

Apartmán malý.................................................APM 

Apartmán veľký................................................APV 

TV na izbe.........................................................TV 

 

 1P 2P 2P1 APM APV TV Cena v € 

Študent denného štúdia (mesiac)  áno     125 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc) áno      18 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc) áno     áno 21 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc)  áno     15 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc)  áno    áno 17 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc)   áno    22 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc)   áno   áno 24 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc)    áno  áno 40 

Účastníci ŠŠ a CPČ SZU (noc)     áno áno 50 

Študent denného štúdia (júl-aug) 
(mesiac) 

 áno     180 

Pasant (noc) áno      25 

Pasant (noc) áno     áno 29 

Pasant (noc)  áno     18 

Pasant (noc)  áno    áno 20 

Pasant (noc)   áno    28 

Pasant (noc)   áno   áno 32 

Pasant (noc)    áno  áno 50 

Pasant (noc)     áno áno 60 

Zamestnanci SZU a MZ SR Ceny ako pre účastníkov ŠŠ a CPČ 

 

 

 

 



 

b) Ubytovacie zariadenie  Banská Bystrica, Aula SZU 

 

Použité skratky: 

Dvojposteľová izba/lôžko.................................2P 

Trojposteľová izba/lôžko..................................3P 

Štvorposteľová izba/lôžko................................4P 

Apartmán veľký................................................APV 

 

 

 2P 3P 4P APV Cena v € 

Študent denného štúdia (mesiac) áno    103 

Študent denného štúdia (mesiac)  áno   96 

Študent denného štúdia (mesiac)   áno  91 

Študent denného štúdia (júl-aug) 
(mesiac) 

áno    153 

Študent denného štúdia (júl-aug) 
(mesiac) 

 áno   146 

Študent denného štúdia (júl-aug) 
(mesiac) 

  áno  141 

Pasant (noc) áno    18 

Pasant (noc)  áno   15 

Pasant (noc)   áno  15 

Pasant (noc)    áno 50 

Zamestnanci SZU a MZ SR (noc) áno    12 

Zamestnanci SZU a MZ SR (noc)  áno   11 

Zamestnanci SZU a MZ SR (noc)   áno  11 

 

 

c) Používanie elektrospotrebičov na izbách (platí pre UZ BA aj BB) 

Používanie vlastných elektrospotrebičov na izbách je povolené len na základe súhlasu riaditeľa 

ubytovacieho zariadenia a po nahlásení elektrospotrebiča a uhradení zodpovedajúceho poplatku. 

 

elektrospotrebič Cena za 
používanie/mesiac (€) 

Hriankovač, toustovač 2 

mikrovlnka 4 

varná kanvica 4 

žehlička 3 

vlastný TV 6 

chladnička 6 

 



V Bratislave dňa 30.8.2022 

 

 

 

 

                                                                                              Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r. 

                                                                                                                               Rektor SZU 


