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8. SOCIÁLNE SLUŽBY

8.1 Študentské domovy a jedálne

8.1.1 Ubytovanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave mala na ubyto-
vanie svojich študentov v školskom roku 2003/2004 k dispo-
zícii ubytovaciu kapacitu 6 156 lôžok v šiestich študent-
ských domovoch na území mesta Bratislavy a v ŠD M. Uhra
pri MTF STU v  Trnave kapacitu 1 260 lôžok.. Z dôvodu
dodržiavania vyhl. MZ SR č. 505/2002 Z. z. sme museli 
a stále musíme postupne znižovať počet ubytovaných študen-
tov, aby sme sa dostali na zákonom stanovenú normu 8 m2

na 1 študenta. 
V školskom roku 2004/2005 bola z toho dôvodu a z dôvodu
prebiehajúcich rekonštrukčných prác v ŠD Mladá garda ka-
pacita ubytovaných študentov stanovená na 5 327 lôžok.

Ubytovacia kapacita jednotlivých internátov pre študentov
k 31. 12. 2004:

– ŠD Mladá garda 1 353 lôžok
– ŠD Nikosa Belojanisa 276 lôžok
– ŠD Jura Hronca 977 lôžok
– ŠD Svoradov 398 lôžok
– ŠD Mladosť 1 868 lôžok
– ŠD Dobrovičova ul. 455 lôžok

Spolu v Bratislave 5 327 lôžok
– ŠD M. Uhra v Trnave            1 260 lôžok

Spolu STU 6 587 lôžok

V študentských domovoch STU sú z celkovej ubytovacej ka-
pacity vyčlenené priestory na ubytovanie zamestnancov
a hostí STU v počte 351 lôžok.

ŠD v Bratislave

Všetky študentské domovy pri STU v Bratislave boli postave-
né pred viac ako 20 rokmi, dva z nich dokonca pred viac ako
55 rokmi, čomu zodpovedá aj stav budov a vybavenosť izieb.

Ubytovanie je zabezpečené v jedno až päťlôžkových izbách.
Kvalita ubytovania je rôzna, líši sa najmä plochou pripadajú-
cou na jedného študenta a vybavenosťou izby sociálnym za-
riadením. Internáty Jura Hronca a Mladosť majú sociálne za-
riadenia na izbe alebo v rámci jednej ubytovacej bunky. 
V študentských domovoch Nikosa Belojanisa a na
Dobrovičovej ul. môžu študenti využívať len spoločné sociál-
ne zariadenia.

Najhoršia situácia bola na študentskom domove Mladá garda,
kde sa spoločné sprchy nachádzajú v suteréne internátu a vy-
užívalo ich vyše tisíc študentov. Z tohto dôvodu sme začali 
v roku 2000 s postupným zriaďovaním sprchovacích kútov na
bunkách.

Od roku 2000 do 31. 12. 2004 sme preinvestovali na vybudo-
vanie sprchovacích kútov v ŠD Mladá garda 24 677 tis. Sk, 
z toho v samotnom roku 2004 12 345 tis. Sk, čím sme zvýšili
úroveň bývania na 664 izbách pre študentov, čo je 73 6 % 
z celkovej kapacity. Zdrojom financovania týchto prác boli 
v roku 2004 odpisy hnuteľného majetku a zisk dosiahnutý 
z hlavnej činnosti za rok 2003. V roku 2005 plánujeme re-
konštrukciu sociálnych zariadení dokončiť. Predpokladaná
výška investícií na túto akciu je 8 mil. Sk.

Komplexnú opravu sprchovacích kútov na izbách študentov
realizujeme od roku 2000 aj v študentskom domove Jura
Hronca. V roku 2004 bolo na tento účel vynaložených 389
tis. Sk. K 31. 12. 2004 boli opravené sprchovacie kúty celko-
vo na 53 izbách.

Ďalšími významnými akciami v roku 2004 boli:

a/ oprava rozvodov vody v ŠD Mladá garda vo výške 774 tis.
Sk;

b/ oprava OST v ŠD Nikosa Belojanisa vo výške 775 tis. Sk
(s pokračovaním v roku 2005 );

c/ oprava strechy ŠD Jura Hronca vo výške 2 082 tis. Sk;
d/ oprava MaR v kotolni ŠD Svoradov vo výške 575 tis. Sk

(s pokračovaním v roku 2005 );
e/ oprava telocvične, sociálnych zariadení a šatní ŠD Mladosť

vo výške 1887 tis. Sk.

Okrem vyššie uvedených prác boli v priebehu roka vykoná-
vané bežné údržbárske práce vo všetkých stavebných profe-
siách, hlavne maliarske, sklenárske a vodoinštalačné, ďalej
opravy rozvodov vody, kanalizácie, výťahov, kotolní, OST
a hasiacich prístrojov.

Hlavným cieľom vedenia Účelového zariadenia ŠDaJ je zvyšo-
vanie štandardu bývania, preto plánujeme začať v nasledujúcich
rokoch s postupnou výmenou nábytku a pokračovať v rekon-
štrukcii sociálnych zariadení aj v ostatných internátoch.

Výška poplatkov za ubytovanie študentov sa v roku 2004
zmenila, a to od 1. 3. 2004 a bola v priemere 1 100,- Sk na
jedno lôžko a mesiac. 

ŠD Miloša Uhra v Trnave 

ŠD M. Uhra pozostáva z dvoch objektov - starého a nového.
Celková kapacita je 1260 lôžok, z toho 788 v starom objekte
a 472 v novom objekte. 
Starý objekt  ŠD je v prevádzke od roku 1962 a nový od roku
2003. Tomu zodpovedá aj rozdiel v kvalite ubytovania. Z toh-
to dôvodu boli aj preinvestované prostriedky v starom ob-
jekte, kde  bolo v roku 2004  nevyhnutné urobiť zásadné 
opravy sprchových kútov (pretekanie vody), uskutočnila sa
výmena nábytku na prvom poschodí a kompletná oprava so-
ciálnych zariadení. Ďalej sa uskutočnila stavebná úprava –
spojenie klubovej miestnosti AMOS a vedľajšej miestnosti
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študentského parlamentu, čím sa vytvorila väčšia spoločen-
ská miestnosť pre kultúrne a spoločenské aktivity študentov.
Financovanie týchto prác bolo zabezpečované hlavne ziskom
dosiahnutým z hlavnej činnosti a čiastočne dotáciou. V ďal-
šom období je predpoklad pokračovania v uvedených prácach
v starom objekte ŠD. 
Výška poplatkov za ubytovanie bola upravená rozhodnutím
vedenia fakulty vo februári  2004 na priemer 1 100.- Sk/lôž-
ko/mesiac.
Študentský domov a jedáleň M. Uhra v Trnave slúži nielen
na ubytovanie študentov Materiálovotechnologickej fakulty
STU v Trnave. Na základe zmluvy uzatvorenej v roku 2001
sú  v tomto študentskom domove ubytovaní aj študenti
Trnavskej univerzity (90 študentov) a študenti Univerzity sv.
Cyrila a Metoda v Trnave (60 študentov).

8.1.2 Financovanie ŠD

Zdrojmi financovania ÚZ ŠDaJ v roku 2004 boli:

– dotácia štátu 
– vlastné príjmy 
– fondy

Dotácia štátu bola aj v roku 2004 poskytnutá vo výške 4 500,-
Sk ročne na jedno lôžko pre študenta, z toho bolo 2 500,- Sk
ročne určených na bežnú prevádzku internátov a 2 000,- Sk na
každého ubytovaného študenta. Dotácia je určená na financo-
vanie bežných výdavkov. Okrem dotácie na prevádzku bola
ÚZ ŠDaJ poskytnutá účelová dotácia na špecifické výdavky vo
výške 1 500 tis. Sk, ktorá bola použitá prostredníctvom fondu
reprodukcie na rekonštrukciu sprchovacích kútov v ŠD Mladá
garda. Dotácia na prevádzku internátov nám pokryla len nákla-
dy na tepelnú energiu. Dotácia štátu sa v roku 2004 podieľala
24,6 % na celkových príjmoch ÚZ ŠDaJ.

Z uvedeného dôvodu sú naším hlavným zdrojom krytia výdav-
kov vlastné príjmy, a to za ubytovanie študentov, zamestnan-
cov, hostí STU, zo služobných bytov, prenájmov nebytových
priestorov, pokút a penále, úrokov (z realizácie krátkodobých
úložiek do 30. 6. 2004) a iných jednorazových príjmov.
Z týchto príjmov je v podstate financovaná celá činnosť študent-
ských domovov a tvorí 58,3 % celkových príjmov ÚZ ŠDaJ.

Veľmi dôležitým zdrojom krytia našich potrieb je Rezervný
fond, ktorého zdrojom bol v roku 2004 okrem zisku z podni-
kateľskej činnosti aj zisk z hlavnej činnosti, dosiahnutý za
rok 2003. Rezervný fond môže byť zdrojom pre tvorbu Fondu
reprodukcie, čo má pre nás veľký význam, pretože je naším
jediným zdrojom krytia kapitálových výdavkov.

V roku 2004, rovnako ako v roku 2002 a 2003, sme dosiahli
z hlavnej činnosti zisk, čo však nebolo výsledkom vysokých
príjmov, ale premysleného a plánovaného nižšieho čerpania
nákladov, čím sme si vytvorili zdroj na financovanie pokra-
čujúcej rekonštrukcie sociálnych zariadení na Mladej garde a
ďalších nevyhnutných investícií pre nasledujúci rok. V roku
2004 sme z dosiahnutého zisku z hlavnej činnosti za rok
2003 (17 966 tis. Sk) použili na rekonštrukciu sociálnych za-
riadení ŠD Mladá garda 10 078 tis. Sk, na opravu rozvodov
vody v ŠD Mladá garda 774 tis. Sk, na opravu strechy ŠD

Jura Hronca 2 082 tis. Sk, na opravu telocvične, sociálnych
zariadení a šatní ŠD Mladosť 887 tis. Sk a 311 tis. Sk na ob-
staranie výpočtovej techniky.

Zisk z podnikateľskej činnosti je v plnej miere použitý na do-
financovanie hlavnej činnosti.

Rezervný fond (vrátane jeho prevodu do Fondu reprodukcie)
sa podieľa na krytí našich výdavkov 17,1 %.

8.1.3 Stravovanie 

STU v Bratislave mala k 31. 12. 2004 6 študentských jedální, 
z toho tri pri fakultách STU, dve pri študentských domovoch 
v Bratislave a jednu jedáleň pri študentskom domove v Trnave.

Záujem študentov o stravovanie je stále pomerne nízky. Jedným
z dôvodov je aj cena stravného lístka pre študentov, ktorá je
rozdielom nákladov na výrobu jedla a príspevkom štátu na stra-
vovanie študentov, ktorý bol v roku 2004 20,- Sk na jedno jed-
lo. V roku 2004, resp. do 30. 6. 2004 hradil študent za jedno
jedlo 39,- Sk a od 1. 7. 2004 sa úhrada zvýšila na 41,- Sk.

Krytie zvyšujúcich sa vstupov nechceme riešiť len formou
zvyšovania ceny, ktorá má za následok nárast nezáujmu štu-
dentov o stravovanie, preto sme opäť v roku 2004 prehodnoti-
li organizačnú štruktúru študentských jedální pri ÚZ ŠDaJ.
Jej výsledkom bolo zrušenie vývarovní Mladá garda a
Svoradov, z ktorých sa k 1. 6. 2004 stali výdajne stravy ŠJ na
Dobrovičovej ul. 

STU sa stala k 1. 7. 2004 platiteľom DPH, čo v rámci stravova-
nia znamenalo zvýšenie ceny lístka pre zamestnancov STU.

Porovnanie počtu jedál pre študentov v ŠJ STU za roky 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 je uvedené v tabuľke č. 8.1.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že pokles podaných jedál pre
študentov v rámci celej STU oproti roku 2003 je takmer 10
% a v porovnaní s rokom 1999 až 49,7 %. 

Udržať si a zvýšiť počet stravníkov je možné len zvýšením
ponuky doplnkových služieb a sortimentu podávaných jedál,
ale predovšetkým zvýšením kvality a kultúry stravovania. 

Doplnkovou formou stravovania študentov sú bufety, ktoré sú
súčasťou danej jedálne, aj keď sú účtovne vykazované ako sa-
mostatné strediská. Zmeny vo financovaní sa dotkli aj hospo-
dárenia bufetov, ktoré si musia zo svojich tržieb hradiť všetky
prevádzkové výdavky. V záujme udržať nižšie ceny sa rast
nákladov negatívne prejavil na hospodárskom výsledku via-
cerých bufetov, čo nás prinútilo zrušiť v priebehu roka 2004
bufet Mladá garda a bufet a klub pri Stavebnej fakulte STU.
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8.2 Ostatná činnosť

Študenti majú možnosť využívať telocvične a plaváreň, ktorá
sa nachádza v študentskom domove Jura Hronca. V jednotli-
vých internátoch pôsobia krúžky a vysokoškolské kluby, kto-
ré zabezpečujú kultúrne a športové vyžitie študentov. Snahou
STU je sprístupniť ubytovaným študentom internet; v roku
2004 mohli internet využívať ubytovaní študenti v ŠD Jura
Hronca, Mladá garda, Mladosť a a ŠD na Dobrovičovej ul.

ŠD M.Uhra v Trnave
V novom objekte ŠD je možnosť pripojenia na internet u kaž-
dého ubytovaného študenta a v starom objekte len u študen-
tov ubytovaných po tretie poschodie. Postupne sa sieť pripo-
jenia rozšíri.
Pre športové vyžitie môžu študenti využívať 2 telocvične, po-
silňovňu, kryté tenisové kurty, plaváreň, saunu, ako aj nekry-
té športoviská (ihriská pre loptové hry, baseballové a softbal-
lové ihrisko, atletický štadión, kurty apod.), fitnescentrum,
ktoré sú priamo v areáli školy. Spoločenský život sa môže
rozvíjať v Klube Amos. Do všetkých priestorov majú študenti
voľný vstup.
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Študentská jedáleň
Mladá garda
N. Belojanisa
Jura Hronca
Svoradov
Mladosť
Dobrovičova 
ŠJ pri SvF
ŠJ pri FEI
ŠJ pri FCHPT
ŠJ pri MTF
STU SPOLU

Rok 1999
69 055
93 821
129 186
46 999
124 685
95 891
60 782
32 786

0
53 125

706 330

Rok 2000
53 870
80 914
112 162
47 090
92 544
73 796
65 740
37 499

0
51 284
614 899

Rok 2001
56 679
60 560
93 347
34 538
80 186
52 402
53 440
39 855

0
34 127

505 134

Rok 2002
90 613
37 447
40 382
32 109
92 152
44 979
42 847
31 019
3 902
46 657

462 107

Rok 2003
82 751
1 772

0
25 534
97 425
72 312
42 405
35 020
9 578

23 860
390 657

Rok 2004
24 939

0
0

12 295
109 977
47 779
47 906
34 901
13 385
62 186

353 368

2004/2003 v %
- 69,9%

- 51,8%
+ 12,9%
- 33,9%
+13,0%
- 0,3%

+ 39,8%
+ 160,6%
- 9,5%

Tabuľka č.8.1: Porovnanie počtu jedál pre študentov v ŠJ STU za roky 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 
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