
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UBYTOVANIE 

KOLDING 

 

 
SCANDINAVIAN 
study 



 

 
 

 

Tento manuál bol vytvorený preto, aby našim študentom zvýšil šance pri hľadaní 
dostupného a pekného ubytovania. 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 dozviete 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 to využiť a začnite si hľadať ubytovanie čo 
najskôr, čím zvýšite svoje šance dostať svoje vytúžené ubytovanie! 

 

2. Hľadajte spoločne 
Skvelým nápadom, ako zvýšiť svoje šance na zohnaniu ubytovanie 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 vo dvojiciach.  

 

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. Investícia 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 príliš 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 podozrivé, 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 flexibilný 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 zľavte zo svojich nárokov. Na mieste a s novými 
kamarátmi sa Vám bude hľadať lepšie ubytovanie ľahšie. 



 

 

 

Odkazy na webové portály 

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

 

Findbolig – tu je video-návod, ako sa  zaregistrovať  

www.studentkolding.dk  

Kikk 

Kbh - Kollegier 

Find Roommate 

Bolig portal 

Leje bolig  

dba 

Ungdoms bo 

Boligsurf 

 

Skupiny na Facebooku – ubytovanie v Dánsku 
 

Kolding accomodation 

 Ubytování v Dánsku 
 

 

Ostatní užitočné skupiny 

 
 Česi v Dánsku 

Student Book Exchange Denmark 

Buy & Sell 

http://www.findbolig.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=E-oeC-4reak
http://www.studentkolding.dk/
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/KoldingSAG/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/267594973406858
https://www.facebook.com/groups/220499608058072/
https://www.facebook.com/groups/1459917234259729/
https://www.facebook.com/groups/buybuysellsell


 

Guide how to apply for accommodation in Kolding: 

Go to www.studentkolding.dk and choose “make application”. 

Poznámka: dizajn stránky je pozmenený, postup však zostáva. Táto časť („MAKE APPLICATON“), ktorá 

je zobrazená na obrázku 3, je po novom v úplnom pravom hornom rohu stránky pod políčkom 

Application login. Pod týmto políčkom nájdete odkaz na „Register“ link TU a pokračujte vyplnením 

Vašej application.  

Obrázok 1: 
 

Before you start it is a good idea to click on Mapview in the left menu to check the 

locations of the addresses compared to the location of the schools – please note IBA 

has two addresses: C.F. Tietgensvej (on the mapview it is called Hansenberg) and 

Skamlingvejen (IBA). 

 

Obrázok 2:

Multi Media 

school at 

C.F. 

IBA, 

 

If you move the 

mouse over the 

blue marks it 

will show the 

http://www.studentkolding.dk/
https://www.studentkolding.dk/user/create?language=en


 

Obrázok 3:

 
 

Now enter your personal data: 

Obrázok 4: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
When you select number of persons we suggest 

that you choose 1 if you want to live alone or 

maybe 2 persons together. The system will then 

show you a list of 1 room apartments. If you 

select 2 you must be two persons applying 

together and then the system will show you a list 

of 2 room apartments – please note that 2 rooms 

means 1 room and 1 bedroom, and in most of 

these apartments the kitchen is incorporated in 

the room (it is not in a separate room). 



 

Now you must fill in the next window: 

Obrázok 5: 

 

 
Then you must add flats (you select flats from the database) 

Obrázok 6: 
 

The database now shows a list of all the addresses in Kolding – in the column 

Number you can see how many flats there are at each address. 

 

 

 

 

 

When you choose the date for 

moving in we suggest 15 August 

because school starts on 28 

August – if you choose 1 

September you will have to book 

a hostel the first nights. 



 

 

Obrázok 7: 

 
Here you tick each choice you 

have – you can tick as many 

addresses as you want. Then click 

“Add flats” at the bottom of this 

page to continue. 

Please note that most IBA 

students go to school at 

Skamlingvejen (close to the city 

center) – however Multi Media 

students go to school at C.F. 

Tietgensvej which is appr. 25 mins 

from the city center. 

Most of the addresses are located 

in the city center area but there 

are also some addresses appr. 25 

min walking distance from the 

school (Bredevej, Bakkevej, 

Hørgaarden, Lundeborgvej). 

If you are studying at the Multi 

Media Course addresses like 

Lærkevej, Skovvejen and 

Skovvænget could be good 

choices because of the distance to 

C.F. Tietgensvej. 



 

Obrázok 8: 

Now you can see a list of your choices – you can add more, delete or accept



 

Obrázok 9: 

When you accept you will get a receipt and password to the system so that you enter 

again to view you status in the system. 
 

 

 
You should check your email every day so that you can respond quickly to any offer 

you get. 

If you click on map view in the left menu you will get a view of Kolding: The 

read marks are schools in Kolding the blue marks show each address – this way 

you can see how you get the closest distance to school. 



 

 

 

 

 

 

WWW.SCANDINAVIANSTUDY.SK 

   

http://www.scandinavianstudy.sk/

