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Riaditeľ Účelového zariadenia študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave (ďalej tiež  „ÚZ ŠDaJ“) v súlade s článkom 1 bod 3 interného predpisu ÚZ ŠDaJ číslo 
3/2014 zo dňa 22.7.2014 „Ubytovací poriadok Študentských domovov Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v správe účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave“ (ďalej tiež „interný predpis ÚZ ŠDaJ Ubytovací poriadok 
Študentských domovov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“) vydáva tento  
 

dodatok číslo 1 
 

k internému predpisu ÚZ ŠDaJ  
Ubytovací  poriadok  Študentských  domovov  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 
(ďalej tiež „dodatok číslo 1“): 

 
 

Článok I. 
 
Interný predpis ÚZ ŠDaJ Ubytovací poriadok Študentských domovov Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V článku 1 bod 1) znie:  

„1) V ŠD sa  poskytuje ubytovanie študentom, zahraničným študentom, doktorandom (ďalej všetci 
spolu len ako „študent“) a  zamestnancom STU.  Ak to nie je v priamom rozpore s významom 
konkrétneho ustanovenia tohto interného predpisu, „študent“ a „zamestnanec STU“ spolu len ako 
„ubytovaný“.  Podrobnosti o ubytovaní sú v prípade študentov  upravené v  Zásadách pre 
ubytovanie študentov STU a v prípade zamestnancov STU v   Zásadách ubytovania neštudujúcich 
v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.“. 
 

2. V článku 2 bod 1) prvá a druhá veta znejú: 
„1) Vchod do budovy ŠD sa otvára o 5,00 hod. a zatvára o 24,00 hod. Po 24,00 hod  je vrátnik ŠD  
oprávnený  otvárať vchod do budovy ŠD  v hodinových  intervaloch.“. 
 

3. V článku 2 bod 1) za druhú vetu sa vkladajú tretia a štvrtá veta, ktoré znejú: 
„Vstup do budovy ŠD je v prípade študenta možný len na základe ubytovacieho preukazu 
príslušného študenta (ďalej len „ubytovací preukaz“) a v prípade zamestnanca STU na základe  
preukazu zamestnanca STU, ktorý mu bol vydaný v súvislosti so vznikom pracovného pomeru 
v STU  (ďalej len „preukaz zamestnanca STU“). Ak to nie je v priamom rozpore s významom 
konkrétneho ustanovenia tohto interného predpisu, „ubytovací preukaz“ a „preukaz zamestnanca 
STU“ spolu len ako „ubytovací preukaz“.“. 

 
4. V článku 2 bod 1) piata veta znie: 

„Ustanovenia prvej až štvrtej vety tohto bodu neplatia pre ubytovanie v ŠD Akademik; v ŠD 
Akademik sú ubytovaným prideľované kľúče od vchodu do ŠD.“. 
     

5. V článku  2 bod 2) znie:  
„2) Ubytovaný môže prijímať návštevy v čase od 6,00 hod do 22,00 hod. Ak študenta navštívi iný 
študent STU a ostatní, ktorí sú ubytovaní a prítomní na izbe študenta v čase jeho návštevy, s tým 
súhlasia, návšteva iného študenta STU na tejto izbe môže trvať do 24,00 hod.“.  
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6. V článku  2 bod 5) v prvej odrážke sa za bodkočiarkou  dopĺňa text, ktorý znie:  
- „; tam, kde je v tomto ustanovení alebo v inej súvisiacej časti tohto interného predpisu uvedené 
„izba“ alebo „lôžko“, rozumie sa tým v prípade ubytovaných zamestnancov STU „ubytovací 
priestor v zmysle Zásad ubytovania neštudujúcich v ubytovacích zariadeniach Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave“.“. 

         
Článok II.  

 
1. Ostatné ustanovenia interného predpisu ÚZ ŠDaJ Ubytovací poriadok Študentských domovov 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zostávajú nedotknuté. 
2.  Tento dodatok číslo 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť interného predpisu ÚZ ŠDaJ Ubytovací poriadok 

Študentských domovov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
3.  Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 1 je príloha číslo 1, ktorá obsahuje úplne znenie 

Interného predpisu ÚZ ŠDaJ STU číslo 3/2014 z 22.7.2014 „Ubytovací poriadok Študentských 
domovov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení jeho dodatku číslo 1 zo dňa 
18.2.2015“. 

4.  Dodatok číslo 1 k internému predpisu ÚZ ŠDaJ Ubytovací poriadok Študentských domovov 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.   

     
 
 
 
 
 
 

          
            Ing. František  Hulík 

                                                                                  riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 


