
Vážení študenti, 
 
pre zabezpečenie bezproblémového ukončenia ubytovania v akademickom roku 2015/2016 je 
nevyhnutné dodržať nasledovné pokyny: 
 
1. Študenti, ktorí nekončia štúdium štátnou skúškou, majú v Ubytovacom programe 

nastavené ubytovanie v zmysle Harmonogramu akademického roka, vydaného dekanom 
príslušnej fakulty (ďalej len „Harmonogram“) do 1.7.2016. V tento deň končí študentovi 
v zmysle Zmluvy o ubytovaní nárok na ubytovanie a je povinný sa odubytovať 
z príslušného ŠD.  

2. Platbu za platobné obdobie máj, jún 2016, ako aj alikvotnú časť za mesiac júl 2016 je 
potrebné uhradiť do 02.5.2016 (najneskôr v tento deň musí byť platba pripísaná na našom 
účte). 

3. Aktuálny stav konta si každý študent môže skontrolovať v Rezervačnom systéme 
https://ubytovanie.stuba.sk/ v záložke „Rezervácie a ubytovanie - platba bytného – stav“, 
kde Vám bola vygenerovaná faktúra za máj, jún 2016, ako aj faktúra za 1 deň ubytovania 
v mesiaci júl 2016. 

4. V prípade, že sú na konte študenta vykázané nedoplatky (viď upomienka), je študent 
povinní uhradiť ich pred odubytovaním sa z ŠD. 

 
5. Študenti končiacich ročníkov Bc. štúdia (3., resp. 4.roč.) a študenti 2. ročníka. Ing. 

štúdia, resp.Mgr. (štúdium končia štátnou skúškou) majú v zmysle Zmluvy o ubytovaní 
nárok na ubytovanie do dátumu poslednej štátnej skúšky.  
Nakoľko sa štátnice konajú vo viacerých dňoch, nie je možné vopred určiť presný dátum 
ukončenia ubytovania. Z tohto dôvodu bol v Ubytovacom programe, ako deň ukončenia 
ubytovania, nastavený posledný možný termín konania štátnej skúšky, uvedený 
v Harmonograme. Ak má ale študent štátne skúšky skôr ako je posledný deň ich konania, 
nárok na ubytovanie mu končí v tento deň, kedy je povinný sa z príslušného ŠD aj 
odubytovať, pričom ubytovanie uhradí len v alikvotnej čiastke do dátumu konania jeho 
štátnic. 
Študent je povinný sám si vypočítať alikvotnú časť ceny za ubytovanie (ďalej len 
„bytné“). 
 
Vzor výpočtu 
Ukončenie ubytovania v Ubytovacom programe = 22.6.2016 (posledný deň štátnic napr. 
SvF,FIIT); 
Dátum konania štátnej skúšky = 22.6.2016; 
Predpis bytného na 2 mesiace = 168,80 €; 
Počet dní v tomto platobnom období máj, jún = 61; 
Počet dní nároku na ubytovanie v danom platobnom období = 53 (máj = 31, jún =22); 
Výpočet alikvotnej čiastky bytného   
Predpis bytného / počet dní v platobnom období *  počet dní ubytovania, t.j. 
168,80 € / 61 dní * 53 dní = 146,66 €; 
Splatnosť bytného = 02.05.2016 
 

6. Študenti, ktorí majú termín konania štátnej skúšky až v mesiaci júl 2016, uhradia bytné 
za mesiace máj, jún a alikvotnú časť za mesiac júl 2016 v stanovenom termíne, t.j. do 
02.05.2016. Študenti sú povinní sami si vypočítať alikvotnú čiastku bytného za mesiac 
júl 2016. 
 



Vzor výpočtu  
Dátum konania štátnej skúšky = 14.7.2016; 
Predpis bytného na 2 mesiace = 146,28 €; 
Počet dní v platobnom období júl, august = 62; 
Počet dní nároku na ubytovanie v danom platobnom období = 14 
Výpočet alikvotnej čiastky bytného za mesiac júl   
146,28 € / 62 dní * 14 dní = 33,03 €; 
Splatnosť bytného za mesiac júl = 02.05.2016 spolu s bytným za mesiac máj, jún 2016 
 

7. Doktorandi majú v Rezervačnom systéme vygenerované faktúry za platobné obdobie máj, 
jún 2016 a aj júl, august 2065 (t.j. ubytovanie do 31.8.2016).  
Faktúra za posledné platobné obdobie (júl, august 2016) je splatná 15.6.2016. 
 
Spoločné ustanovenia 
 

8. Ak sa študent nestihne odubytovať v deň, kedy mu končí nárok na ubytovanie 
(„nekončiaci“ študent 1.7.2016 a „končiaci“ študent v deň jeho štátnej skúšky), je povinný 
odubytovať sa nasledujúci pracovný deň. Platbu za ubytovanie (kedy už nie je študentom) 
uhradí v zmysle platného Cenníka pre podnikateľskú činnosť v hotovosti na príslušnom 
ŠD. 

9. Odubytovanie z ŠD je možné len v pracovné dni počas úradných hodín. 
Ak deň odubytovania pripadne na piatok, študent je povinný odubytovať sa v tento deň 
alebo v nasledujúci pracovný deň, t.j. v pondelok, pričom cenu za ubytovanie bude hradiť 
v zmysle vyššie uvedeného bodu 8.  

 
V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne stavu konta alebo termínu odubytovania 
kontaktujte nižšie uvedené zodpovedné osoby podľa príslušných ŠD. 
 
ŠD SVORADOV a ŠD DOBROVIČOVA 
Elena TROCHTOVÁ  , e-mail: elena.trochtova@stuba.sk,  
0918 664 010 
 
ŠD J.HRONCA a N.BELOJANISA a ŠD AKADEMIK  
Mgr. Alena CULINKOVÁ, e-mail: alena.culinkova@stuba.sk,  
0918 664 002 
 
ŠD MLADÁ GARDA a ŠD MLADOSŤ  
Daria VRECNÍKOVÁ, e-mail: daria.vrecnikova@stuba.sk,  
0918 664 049 
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