
Krátkodobé ubytovanie v ŠD Lafranconi pre študentov končiacich ročníkov 
FTVŠ UK počas konania štátnych skúšok 

 
Na základe pokynu rektorátu UK možno v ubytovacom zariadení FTVŠ UK (ŠD 

Lafranconi) poskytnúť krátkodobé ubytovanie pre študentov, ktorí končia 1. alebo 2. 

stupeň štúdia a absolvujú štátnu skúšku. Ubytovanie možno poskytnúť maximálne na tri 

(3) noci a to študentom FTVŠ, ktorí boli  počas aktuálneho akademického roka ubytovaní 

na ŠD Lafranconi. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa táto možnosť ubytovania 

zruší. 

 

Žiadosti o ubytovanie končiaci študenti  musia poslať e-mailom vedúcej Ubytovacieho 

oddelenia O. Peštukovej (olga.pestukova@uniba.sk) najneskôr 5 kalendárnych dní pred 

termínom prezenčnej štátnej skúšky. Túto skutočnosť overí ubytovacie zariadenie 

(vedúca ŠD Lafranconi Dr. Peštuková). S dôrazom na aktuálne platné záväzné opatrenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR, určené hygienické a protiepidemiologické opatrenia, nie je 

garantované ubytovanie na rovnakej izbe, ako bol žiadateľ ubytovaný doposiaľ.  

 

Ubytovať je možné len žiadateľa o ubytovanie, bez sprievodu alebo inej osoby. Konkrétnu 

izbu pridelí žiadateľovi ubytovacie zariadenie podľa jeho aktuálnych prevádzkových 

a kapacitných možností. V prípade, že sa naplní ubytovacia kapacita, ubytovacie zariadenie nie 

je ďalej povinné akceptovať nové žiadosti, rovnako, ani žiadosti doručené po stanovenej lehote 

na jej doručenie. Z nevyhnutných prevádzkových dôvodov si ubytovateľ vyhradzuje právo 

premiestniť ubytovaného do inej izby ubytovacieho zariadenia. Proti rozhodnutiu ubytovacieho 

zariadenie o pridelení ubytovania nie je prípustné odvolanie.  

 

Výška ceny za ubytovanie je 12 € (s DPH)/noc, uhrádza sa na ubytovacom oddelení pri 

ubytovávaní a uhrádza sa aj v prípade, že ubytovaný má pretrvávajúci zmluvný vzťah 

s ubytovacím zariadením a poskytnutú 70 % zľavu z ceny za ubytovanie (podľa čl. 2 ods. 

7 Príkazu rektora UK č. 9/2020). 

 

Pri vybavovaní ubytovacej agendy je ubytovaný povinný odovzdať podpísané čestné 

vyhlásenie o neexistencii príznakov vírového infekčného ochorenia. Tlačivo Čestného 

vyhlásenia a formulár  Žiadosti o krátkodobé ubytovanie nájdete v prílohe. 

 
 
Kontakt: olga.pestukova@uniba.sk 

    Tel: 02/9017 9918 

 

 

Prílohy: 

 

 1. Žiadosť o krátkodobé ubytovanie 

 2. Čestné vyhlásenie 


