
P O K Y N
NA POUŽÍVANIE VARIABILNÝCH SYMBOLOV PRI 

PLATBÁCH ZA UBYTOVANIE NA ŠD STU 
V BRATISLAVE

Všetkým ubytovaným študentom a interným doktorandom

Upozorňujeme Vás na používanie správneho variabilného symbolu pri úhrade poplatku za 
ubytovanie. Všetky platby je potrebné uhrádzať bankovým prevodom.  Uhrádzať platby 
poštovou poukážkou je zakázané.

Variabilný symbol má 10 znakov a jeho skladba je nasledovná:
Prvé štyri znaky
• 7122     pre študenta alebo doktoranda ubytovaného v ŠD Mladá Garda
• 7222     pre študenta alebo doktoranda ubytovaného v ŠD Akademik
• 7322     pre študenta alebo doktoranda ubytovaného v ŠD Jura Hronca a Nikosa  
                                                                                                  Belojanisa
• 7422     pre študenta alebo doktoranda ubytovaného v ŠD Svoradov
• 7522     pre študenta alebo doktoranda ubytovaného v ŠD Mladosť
• 7622     pre študenta alebo doktoranda ubytovaného v ŠD Dobrovičova

Posledných 6 znakov tvorí identifikačný kód (ID) konkrétneho študenta alebo doktoranda 
v akademickom informačnom systéme AIS doplnený zľava o potrebný počet  núl.  ID sú 
prístupné na portáli STU. Študenti prvých ročníkov ( novonastupujúci prváci) obdržia ID až 
po zápise na študijnom oddelení a až po jeho získaní je možné uhradiť poplatok za 
ubytovanie.

Príklad č. 1:
Študent ubytovaný v ŠD Mladosť má ID 240. 
Jeho variabilný symbol bude nasledovný: 7522000240.

Príklad č. 2: 
Doktorand ubytovaný v ŠD Mýtna má ID 285425. 
Jeho variabilný symbol bude nasledovný: 7222285425.

Z uvedených dôvodov žiadam všetkých ubytovaných študentov a doktorandov, aby 
pri všetkých platbách realizovaných používali výhradne uvedený variabilný symbol. 
V prípade,  že  nebude  možné  platbu  identifikovať  z dôvodu  nesprávne  uvedeného 
variabilného  symbolu,  nesprávne  uvedenej  výšky  platby  alebo nesprávneho  čísla  účtu 
STU, pohľadávka sa bude považovať za neuhradenú,  čo v zmysle zmluvy o ubytovaní 
môže viesť aj k zrušeniu ubytovania. 
Dohľadanie platby  z vyššie  uvedených  dôvodov bude spoplatnené pokutou vo výške 
5,00 € za každý jednotlivý prípad.
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