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Zdôvodnenie: V zmysle čl. 13 bod 1 smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania 

ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v znení dodatkov číslo 1 a 2. Návrh na vydanie Dodatku 
č. 3 k smernici rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania 
študentom v ubytovacích zariadeniach STU v znení dodatkov číslo 1 a 2 bol 
predložený na rokovaní Ubytovacej komisie STU dňa 15. 12. 2020. 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje materiál: Návrh Dodatku číslo 3 k smernici rektora číslo 

3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích 
zariadeniach STU v znení dodatkov číslo 1 a 2 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

  



 1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 
Návrh Dodatku číslo 3 k smernici rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom 

v ubytovacích zariadeniach STU v znení dodatkov číslo 1 a 2 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

 
 
 

Dodatok číslo 3  
 
k Smernici rektora  
číslo 3/2017-SR zo dňa 30. 06. 2017  
Pravidlá prideľovania ubytovania študentom 
v ubytovacích zariadeniach  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
v znení dodatkov číslo 1 a2 
 
Dátum: 19. 01. 2021 
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 
Návrh Dodatku číslo 3 k smernici rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom 

v ubytovacích zariadeniach STU v znení dodatkov číslo 1 a 2 
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 19. 01. 2021 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b) 
smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a v súlade s článkom 13 bod. 1 smernice rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá 
prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave zo dňa 30. 06. 2017 v znení dodatkov číslo 1 a 2 vydáva tento 
 

dodatok číslo 3  
 

k smernici rektora číslo 3/2017-SR zo dňa 30. 06. 2017 
Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave  
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 06. 09. 2018 a dodatku číslo 2 zo dňa 21. 01. 2020 

(ďalej len „dodatok číslo 3“) 
 

Článok I.  

Smernica rektora číslo 3/2017-SR zo dňa 30. 06. 2017 Pravidlá prideľovania ubytovania študentom 
v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku číslo 1 zo dňa 
06. 09. 2018 a dodatku číslo 2 zo dňa 21. 01. 2020 (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 3 bod 17) druhej vete sa slová „na aj“ nahrádzajú slovami „aj na“. 

2. V Prílohe číslo 1 článku 4 bod 9 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) vyššie BH podľa bodu 2 tohto článku,“. 

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d). 

3. V Prílohe číslo 1 článku 4 bod 9 písmeno d) sa slová „rezervácie ubytovania“ nahrádzajú slovami 
„podania žiadosti o ubytovanie“. 

 

 
Článok II. 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Dodatok číslo 3 nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho vydania.  

 
 
 
 

......................................................... 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

rektor  
 


