
POKYN PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 
K UBYTOVANIU A ODUBYTOVANIU V UBYTOVACICH ZARIADENIACH STU  

V BRATISLAVE 
 
1. Zahraničný študent si musí podať písomnú žiadosť o pridelenie ubytovania, ktorej vzor je 
   uvedený na webovej stránke STU na adrese:  
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sdaj/Ziadost_o_pridelenie_ubyt_ZAHRANICNI_
STUDENTI.pdf 
   Žiadosť spolu s potvrdením o štúdiu od príslušnej fakulty je potrebné zaslať 
   prostredníctvom mailu na elena.trochtova@stuba.sk alebo na adresu Ubytovací referát  
   ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1,  811 07 Bratislava, najneskôr 2 mesiace pred nástupom 
   na ubytovanie. 
 
2.Zahraničný študent musí zaplatiť za  ubytovanie za dva mesiace dopredu, a to:  
a) pokračujúci ročník (študent Bc. a Ing. štúdia), ktorému bolo pridelené ubytovanie 
    na základe „Rozhodnutia o pridelení ubytovania zahraničnému študentovi“, je povinný  
    uhradiť cenu za ubytovanie do 15.augusta, pod správnym variabilným symbolom. Do 
    tohto dátumu musí byť platba pripísaná na účet Účelového zariadenia ŠDaJ STU 
    v Bratislave. V inom prípade zahraničný študent stráca nárok na ubytovanie. 
b) prvý ročník (študent Bc., Ing. štúdia a  Erasmus) ), ktorému bolo pridelené 
    ubytovanie na základe „Rozhodnutia o pridelení ubytovania zahraničnému študentovi“,  
    je povinný uhradiť cenu za ubytovanie do piatich kalendárnych dní od zápisu na 
    fakulte, pod správnym variabilným symbolom, na účet Účelového zariadenia ŠDaJ  
    STU v Bratislave. V inom prípade zahraničný študent stráca nárok na ubytovanie. 
 
3. Študent, ktorý je ubytovaný na krátkodobé ubytovanie (ubytovanie maximálne na 
    5 mesiacov), je povinný zložiť ubytovateľovi kauciu vo výške 130 €, a to do piatich  
    dní od zápisu na fakulte, pod správnym variabilným symbolom,  bezhotovostným  
    prevodom na bankový účet ubytovateľa.  
 
4.Zahraničný študent je povinný si zriadiť účet a pri platbe používať správny  
   variabilný symbol, lebo inak jeho platba nebude  akceptovaná.  
 
5.Spôsob platby je bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet ubytovateľa 
   a pod správnym variabilným symbolom uvedeným v „Rozhodnutí o pridelení  
   ubytovania zahraničnému študentovi“. Platobné obdobia a dátum splatnosti sú uvedené 
   v Zmluve o ubytovaní:  
   http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sdaj/Zmluva_o_ubytovani_ZS.pdf 
 
6..Bankové spojenie ubytovateľa:   Názov banky: ŠTÁTNA POKLADNICA 
                                                        Adresa banky: Radlinského 32 
                                                        810 05 Bratislava, Slovensko 
                                    Číslo účtu: 20 8180 0000 0070 0007 8344 
                                    Swift kód:  SPSRSKBAXXX Štátna pokladnica 
                                    Príjemca:   Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne 
                                                       STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava, Slovensko 
 7. Variabilný symbol každého študenta sa skladá z 10 znakov: xxxx xxxxxx 

- prvé 4 znaky je číslo študentského domova 
- posledných 6 znakov je identifikačné číslo zahraničného študenta ( AIS ID) 
- identifikačné číslo, ktoré študent nájde v akademickom informačnom systéme  AIS 

(www.stuba.sk), je doplnené zľava potrebným  počtom núl.  
 
 8. Zahraničný študent prvého ročníka dostane identifikačné číslo (AIS ID) v deň zápisu 
     na fakulte. 
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 9. Zahraničný študent sa ubytuje na ŠD podľa „Rozhodnutia a pridelení ubytovania“. 

Študentský domov        Prvé štyri znaky 

Mladá garda, Račianska 103, Bratislava              7122 

Jura Hronca, Bernolákova 1, Bratislava              7322 

Mladosť, Staré grunty 53, Bratislava              7522 

 
10.Zahraničný študent prvého ročníka resp. Erasmus študent, pokiaľ sa príde ubytovať  
     v ŠD STU ešte pred zápisom (nemá AIS ID číslo,) je povinný uhradiť cenu za  
     ubytovanie v hotovosti na recepcii príslušného ŠD v zmysle platného cenníka ako cudzia 
     osoba. 
 
11.Zahraničný študent prvého ročníka resp. Erasmus študent sa stáva študentom STU 
     v deň zápisu na fakulte, kde mu je pridelené AIS ID číslo a bezodkladne v nasledujúci  
    deň po zápise je povinný prísť na prevádzkový úsek príslušného študentského domova  
    a podpísať všetky potrebné dokumenty k ubytovaniu. Bez podpísanej „Zmluvy  
    o ubytovaní“ zahraničný študent nemôže bývať v študentskom domove STU.   
 

   12. Zahraničný študent pri „Ubytovaní“ je povinný predložiť: 
       - Rozhodnutie o pridelení ubytovania zahraničného študenta,  

 - Pas a povolenie k pobytu, 
 - 2 fotografie (4x4 cm), 
 - Potvrdenie o zdravotnom stave, 
 - Potvrdenie o platbe (pokračujúce ročníky), 

    - Doklad o prechodnom pobyte (1. ročník prinesie hneď po nástupe na ubytovanie). 
 
13. Ak Zahraničný študent zaplatí za ubytovanie  a nepríde sa ubytovať na ŠD do 31.10., tak 
      stráca nárok na vrátenie platby za ubytovanie.  
 

   14. Zahraničný študent pri „Odubytovaní“ je povinný: 
       - mať uhradené všetky platby za ubytovanie vrátene pokút, 
       - odovzdať čistú a nepoškodenú izbu s inventárom spolu s kľúčom od izby ( aj ostatné kľúče     
         napr. kľúč od kuchynky) upratovačke, ktorá potvrdí prevzatie izby na ubytovací preukaz resp.  
         predpísanom tlačive ( tlačivá sú na recepcii ŠD alebo v kancelárii na vrátenie kľúčov), 

-s potvrdením preukazom resp. tlačivom sa dostaví na prevádzkovom úseku ŠD, kde 
 bude odubytovaný. 
 

  15.Posledný deň ubytovania pre zahraničného študenta STU je uvedený v akceptačnom  
       liste, resp. v zmluve o ubytovaní.  
  16. Zahraničný študent ( pokračujúci ročník) môže bývať v ŠD aj počas leta ( v mesiaci júl  
        a august) ale je povinný túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom mailu:    
        elena.trochtova@stuba.sk 
  17.Pokiaľ zahraničný študent neukončí štúdium v uvedenom období, je povinný túto  
       skutočnosť oznámiť prostredníctvom mailu: elena.trochtova@stuba.sk 
 

Dôležité upozornenie pri „UBYTOVANÍ“ a „ODUBYTOVANÍ“: 
 
1) Pracovná doba na príslušnom študentskom domove STU je od pondelka do piatku  
    od 9,00 do 14,00 hod. 
2) Zahraničný študent, ktorý sa nemôže prísť „Ubytovať“ alebo „Odubytovať“  
    v uvedenom čase, musí oznámiť presný deň a čas príchodu resp. odchodu,   
    najneskôr týždeň vopred, prostredníctvom mailu na elena.trochtova@stuba.sk 
3) Zahraničný študent, ubytovaný v študentských domovoch STU je povinný  
    zabezpečiť si vlastný paplón, vankúš a plachtu.  
4) Zahraničnému  študentovi pri krátkodobom ubytovaní sa zapožičiavajú lôžkoviny: 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sdaj/POKYN_na_zapozicanie__lozkovin.pdf 
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