
Kritéria  pre pridelenie doktorandského ubytovania 
v študentských domovoch STU v Bratislave  

 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Doktorandský typ ubytovania predstavuje ubytovanie doktorandov STU na                 

vyhradených  kapacitách  v  študentskom  domove  STU. 
2.  Nárok na pridelenie doktorandského typu ubytovania  v  ŠD ( ďalej  len „ubytovania“ )  majú  
     doktorandi  STU, ktorí  spĺňajú  podmienky  uvedené  v čl. 2.   
3. Ubytovaciu kapacitu doktorandov schvaľuje  Ubytovacia  komisia  STU a ubytovanie prideľuje 

Správa ÚZ ŠDaJ. 
4. Doktorandi  majú  vyčlenenú  ubytovaciu  kapacitu  na  študentských  domovoch : 

• Mladá Garda, Račianska 103, Bratislava 
• Jura Hronca, Bernolákova 1, Bratislava 
• Mýtna, Mýtna 28 – 34, Bratislava 
• Mladosť, Staré Grunty 53, Bratislava  

  

 
Čl.  2 

Podmienky pre pridelenie ubytovania v ŠD  
1. Ubytovanie v Študentských domovoch STU v  Bratislave ( ďalej len „ ŠD“ ) sa poskytuje 
študentom denného štúdia ( prezenčná, dištančná a kombinovaná metóda ) pre prvý, druhý a tretí 
stupeň vysokoškolského vzdelávania, alebo v prípade nadštandartnej dĺžky štúdia, na základe 
podanej žiadosti o ubytovanie. 

2.  Ubytovacie kapacity na jednotlivé študentské domovy  rozdeľuje celouniverzitná ubytovacia 
komisia. Komisiu zvoláva prorektor pre vzdelávanie. Členmi ubytovacej komisie sú  príslušní 
prodekani fakúlt STU, riaditeľ ÚZ ŠDaJ, vedúci oddelenia vzdelávania, člen AS STU a jeden 
študent za každú fakultu.  Ubytovacia komisia rozdelí ubytovacie kapacity študentov za jednotlivé 
fakulty na študentské domovy najneskôr do 30.4. v príslušnom akademickom roku. 

3. Žiadateľ doručí žiadosť o pridelenie ubytovania na Správu ÚZ ŠDaJ , Bernolákova 1, 811 07 
Bratislava, do 31.03. v akademickom roku ( pokračujúce ročníky) , do 15.07. v akademickom roku    
( prvé ročníky ). 

 
4. Správa ÚZ ŠDaJ pridelí ubytovanie žiadateľom podľa nasledujúcich kritérií : 

• dodržanie termínu podania žiadosti o ubytovanie 
• prednosť pri ubytovaní má žiadateľ vyššieho ročníka  
• vzdialenosť od trvalého bydliska 

 
 

Čl.  3 
Záverečné ustanovenia 

 
Tieto kritéria nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2010. 
  
 
 
         Ing.František H U L Í K 
                                               riaditeľ ÚZ ŠDaJ   
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