
 

 
 
 
 

Dodatok číslo 1  
 
k Smernici rektora  
číslo 3/2017-SR zo dňa 30. 06. 2017  
Pravidlá prideľovania ubytovania študentom 
v ubytovacích zariadeniach  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 06. 09. 2018 
 

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 vydáva tento 
 

dodatok číslo 1  
 

k smernici rektora číslo 3/2017-SR 
Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave  
zo dňa 30. 06. 2017 

(ďalej len „dodatok číslo 1“) 
 

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 (ďalej len „smernica rektora“) sa 
mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 7 bod 7) znie: 

„7) Do 15. septembra príslušného akademického roka rozhoduje o pridelení ubytovania študentom 
STU príslušný dekan alebo ním poverená osoba na návrh Ubytovacej komisie fakulty; 
od 16. septembra príslušného akademického roka rozhoduje o pridelení ubytovania študentom STU 
rektor alebo ním poverená osoba v súlade s rozdelením ubytovacích kapacít podľa článku 3 bod 8 
písm. b) tejto smernice a na základe zostaveného poradovníka podľa článku 3 bod 14 tejto 
smernice.”. 

2. V Prílohe číslo 1 Článok III bod 2 písmeno e) na konci sa bodkočiarka nahrádza bodkou a pripája sa 
text, ktorý znie: 

„V prípade, že ubytovateľ nenájde iného záujemcu o ubytovanie, má ubytovaný právo nájsť si sám 
za seba náhradu, ktorou môže byť: 
- študent STU, ktorý nemá pridelené ubytovanie na žiadnom ŠD STU,  
- študentom inej vysokej školy, 
- cudzia osoba vo veku od 18 do 26 rokov. 
Ubytovanie cudzej osoby musí byť podmienené písomným súhlasom spolubývajúceho študenta. 
Záujemca o ubytovanie musí byť rovnakého pohlavia ako študent, ktorý odstupuje od zmluvy;“. 
 

3. V Prílohe číslo 1 Článok V bod 5 písmeno f) na konci sa pripája veta, ktorá znie: 

„V prípade, že splatnosť ceny za ubytovanie pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, 
platba je splatná najbližší pracovný deň.“. 

4. V Prílohe číslo 1 Článok VII bod 7 sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 pracovných dní“. 

  



 

3 

Článok II. 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 1 k smernici rektora je jeho príloha číslo 1, ktorá 
obsahuje „Úplné znenie smernice 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“. 

4. Dodatok číslo 1 k smernici rektora nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho vydania.  

 

 
 
 
 

......................................................... 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1  

rektor  
 

                                                        
1  Originál podpísaného Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania 
študentom v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu 
prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


