
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UBYTOVANIE 

AARHUS 

 

 
SCANDINAVIAN 
study 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tento manuál bol vytvorený preto, aby našim študentom zvýšil šance pri hľadaní 
dostupného a pekného ubytovanie. Veríme, že Vám informácie tu poskytnuté budú užitočné a 
výrazne Vám pomôžu. 

 
Na základe našich skúseností by sme Vám radi dali pár užitočných rád, ako postupovať a 
čomu sa vyvarovať. 
 
Na konci manuálu nájdete aj slovník dánskych výrazov, s ktorými sa môžete najčastejšie 
stretnúť pri prechádzaní ponúk na ubytovanie. Dúfame, že tieto informácie budú prospešné a 
že ich dokážete maximálne využiť tak, aby ste prežili perfektný začiatok Vášho života v 
Dánsku! 
 

Váš tím Scandinavian study 



 

1. Začnite včas 
Všeobecne výrazne odporúčame všetkým študentom, aby začali s hľadaním 

ubytovania s výrazným predstihom a to ešte pred tým, než sa dozvie o prijatie na univerzitu. 
Väčšina stránok, ktoré ponúka ubytovanie pre študentov je ZADARMO a funguje na princípe 
čakacích listín, a preto čím skôr sa zaregistrujete, tým väčšiu máte šancu dostať ubytovanie 
podľa svojich predstáv. Väčšina medzinárodných študentov začína s hľadaním ubytovania len 
niekoľko mesiacov pred začiatkom školy - neváhajte toho využiť a začnite si hľadať ubytovanie 
čo najskôr, čím zvýšite svoje šance na to dostať svoje vytúžené ubytovanie! 

 

2. Hľadajte spoločne 
Skvelým nápadom, ako zvýšiť svoje šance na zohnanie ubytovania je zoznámiť sa so 

študentmi, ktorí plánujú nastúpiť na univerzitu do rovnakého mesta, ako Vy. Populárnym 
variantom je totiž ubytovanie, kedy 2-5 študentov zdieľa jeden byt. Pokúste sa zoznámiť 
s predstihom (najjednoduchším spôsobom sú naše facebookové stránky) a hľadať spoločne. 
Jednak Vám pri intenzívnejšom hľadaní prejde rukami oveľa viac ponúk, ktoré by jeden človek 
mohol ľahko prehliadnuť, druhým dôvodom je, že na niektorých stránkach sa študentským 
ubytovaním máte väčšiu šancu dostať byt, keď hľadáte aspoň dvaja. 

 

3. Depozit 
Je potrebné počítať s tým, že v Dánsku sa pri nasťahovaní platí prvý nájom a navyše aj 

záloha, ktorá býva vo výške dvoch až troch mesačných nájmov. Investície do ubytovania je 
teda najprv vysoká, depozit je ale vratný. Každá spoločnosť či agentúra má prístup k 
prenajímaniu individuálny a je dobré, ak pred podpisom zmluvy, ktorá býva väčšinou v 
dánčine, preberiete jej podmienky s niekým, kto tomu rozumie. Obráťte sa na nás či zástupcu 
Vašej univerzity. 

 

4. Upozornenie 
Chceli by sme Vás dopredu upozorniť, aby ste ubytovanie vyberali starostlivo a 

nenaleteli na falošnú ponuku. Bohužiaľ, aj pri hľadaní ubytovania sa množia prípady s 
podvodníkmi a my by sme boli radi, keby sme Vám pomohli tomuto prípadu predísť. Neverte 
ponukám, ktoré sa zdajú byť až moc výhodné na to, aby boli realitou. Neposielajte nikomu 
peniaze na účet vopred, najskôr sa s majiteľom bytu stretnite osobne, podpíšte zmluvu a až 
na základe toho konajte. 
Určite tiež nikomu nedávajte cash! Ak sa Vám bude čokoľvek zdať podozrivo, poraďte sa 
radšej s nami! Tiež vás musíme upozorniť na agentúru LYKKEBO, ktorá často nevracia depozit 
a preto sa jej radšej vyhnite. 

 

5. Buďte trpezliví 
Nájsť si vyhovujúce ubytovanie môže byť niekedy zložité, zvlášť keď človek hľadá zo 

zahraničia, snažte sa preto nebyť nároční, ale buďte flexibilní pri výbere svojho prvého 
ubytovania. Majte na pamäti, že nie ste jediní, kto ubytovanie v danom meste zháňa a preto 
nebuďte moc vyberaví a radšej pre začiatok poľavte zo svojich nárokov. Na mieste a s novými 
kamarátmi sa Vám bude hľadať lepšie ubytovanie ľahšie. 



 

Kikk 

Kbh - Kollegier 

Find Roommate 

Bolig portal 

Leje bolig 

dba 

Ungdoms bo 

Boligsurf 

Skupiny na Facebooku – ubytovanie v Dánsku 

Kollektiver i København 

 CPH Housing. Easy rent out. Finde lejer og boliger i København 

Copenhagen Students Accomodation Group 

Housing in Copenhagen (private) 

Roommate in Copenhagen 

CPH Short term Rent/Easy Rent Out 

Accomodation in Copenhagen  

 Ubytovanie v Dánsku 

Ostatní užitočné skupiny 

 

 

Odkazy na webové portály 

Na nasledujúcich stránkach si môžete nájsť ubytovanie po celom Dánsku vrátane 
Kodane, ak by ste mali otázky ohľadom registrácie či používania týchto stránok, obráťte sa na 
nás. 

 

Findbolig – tu je video-návod, ako sa zaregistrovať 
 

 

 Češi v Dánsku 

Student Book Exchange Denmark 

Buy & Sell 

https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?&amp%3Bamp%3Blang=GB
http://kbh-kollegier.dk/
http://www.findroommate.dk/boligportal
http://www.boligportal.dk/
http://www.lejebolig.dk/
http://www.dba.dk/
http://www.ungdomsbo.dk/
https://boligsurf.dk/
https://www.facebook.com/groups/276651505784150/
https://www.facebook.com/groups/RentCopen/
https://www.facebook.com/groups/CopenhagenStudentsAccomodationGroup/
https://www.facebook.com/groups/279103468790729/
https://www.facebook.com/groups/roomateincopenhagen/
https://www.facebook.com/groups/Cphshortrent/
https://www.facebook.com/groups/166820836821223/
https://www.facebook.com/groups/267594973406858
http://www.findbolig.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=E-oeC-4reak
https://www.facebook.com/groups/220499608058072/
https://www.facebook.com/groups/1459917234259729/
https://www.facebook.com/groups/buybuysellsell


 

Ubytovanie v 
Aarhuse 

 
 

Aarhus je druhé najväčšie mesto Dánska a hľadanie vhodného ubytovania môže byť v tomto meste 
celkom ťažké a na dlhú dobu. Preto Vám odporúčame začať s hľadaním čo najskôr. 

 
    Našim študentom odporúčame bezplatnú registráciu na internetových stránkach 

Student Housing Aarhus. 
 

    Tento portál bol vytvorený z jedného prostého dôvodu - uľahčiť Vám hľadanie 
ubytovania, ale hlavne pomôcť Vám k nájdeniu finančne dostupného ubytovania v lokalite, ktorá sa 
Vám bude najviac pozdávať. 

 
 

Tento internetový portál zaisťuje lacné ubytovanie prevažne študentom v Aarhuse a funguje 
na princípe čakacích listov. Tým pádom, kto sa zaregistruje na čakacom listov skôr, má väčšiu 
šancu dostať vytúžené ubytovanie. Väčšina medzinárodných študentov sa na stránkach 
registruje až v máji / júni, teda len niekoľko mesiacov pred začiatkom školy. Vy môžete teda oproti 
ostatným mať tú výhodu, že to spravíte skôr a tým si zvýšite svoje šance na ubytovanie. Preto 
teda začnite s hľadaním čo najskôr, aj keď ešte nemáte svoje prijatie na školu isté. 

http://www.studenthousingaarhus.com/


 

Real estate dictionary 
 
 

 
Danish English 

Altan Balcony 

Andelsbolig Special type of renting(with buying you cannot apply for it) 

År Year 

Badeværelse Bathroom 

Banegård Railway station 

Barnepige Baby-sitter/au-pair 

Bil Car 

Brugt Used, second hand 

Brugte cykler Used/ second-hand bicycles 

Bus Bus 

Cykle Bicycle 

Deltid Part time 

Delvis Partly 

Eget Private 

Fælles Shared 

Ferie Holiday 



 

Fjern Remove 

Forbrug Utilities (heat, water, electricity) 

Fremleje Renting 

Fremvisning Visiting (viewing of the house) 

Fuldtid Full time 

Havearbejde Garden work 

Hus House 

Hyggelig Cosy 

Køkken Kitchen 

Kontor Office 

Kontorrengøring Office cleaning 

Ledig/e Available (vacant) 

Leje Rent 

Lejebolig Home for rent 

Lejemål Tenancy 

Lejeperiode Rental period 

Lejlighed Appartment 

Lille Small 

Loppemarked Used items market 

Måned Month 

Mindst Minnimum 

Møbler Furniture 

Motorvej Highway 

Mulig Possible 

Mulighed Possibility 

Område Area 

Pleje Care 

Postnummer Post number 

Rengøring Cleaning 

Rengøringhjælp Help with cleaning 

sæbe Soap 

Søges ex. ”hjælp søges” wanted ex. ”help wanted” 

Søgning Search (substantive) 

Spor Platform 

Stor Big 

Emne Subject 

Tæt på Close to 

Taxa Taxi 

Tilføj Add 

Time Hour 

Tog Train 

2V Two rooms 

Ubegrænset lejeperiode Undetermined renting period 

Vælg Choose 

Værelse Room 

Vej Way,road,street 
 



 

 
 
 
 
 

WWW.SCANDINAVIANSTUDY.SK 

http://www.scandinavianstudy.sk/

