
DODATOK č.1 K POKYNU  RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ K UBYTOVANIU A PLATBÁM  

 
Riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave (ďalej len „ÚZ ŠDaJ“) vydal 

v súlade s článkom 2 bod 6) Príkazu rektora č. 7/2020 - PR - Organizácia a podmienky pedagogického 

procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického 

roka 2020/2021 zo dňa 29.9.2020 (ďalej len „Príkaz rektora“) Pokyn riaditeľa ÚZ ŠDaJ k ubytovaniu 

a platbám študentov STU, ubytovaných v ubytovacích zariadeniach ÚZ ŠDaJ so sídlom v Bratislave 

(ďalej len „Pokyn“), ktorý je zverejnený na webstránke STU. 

Nakoľko sa vyskytli prípady, ktoré nerieši Príkaz rektora, ani uvedený Pokyn, riaditeľ ÚZ ŠDaJ vydáva 

nasledovný Dodatok č.1 k Pokynu. 

A. KONČIACI ŠTUDENTI 2.STUPŇA ŠTÚDIA 

V zmysle článku 2 bod 2 Príkazu rektora sa odporúčanie opustiť ubytovacie zariadenia STU v pôsobnosti 

ÚZ ŠDaJ najneskôr do 9.10.2020 netýka končiacich študentov 2. stupňa štúdia, ktorým bola povolená 

individuálna práca v laboratóriu podľa článku 1 bod 2 Príkazu rektora. 

V prípade, že takýto študent sa po skončení povolenej práce v laboratóriu rozhodne opustiť ubytovacie 

zariadenie (ďalej len „ŠD“), bude mu poskytnutá zľava z ceny ubytovania, a to vo výške 2/3 mesačnej 

ceny za ubytovanie za každý celý nasledujúci mesiac, v ktorom nebude využívať ubytovacie služby.  

Podmienkou pre poskytnutie uvedenej zľavy je: 

- vrátiť kľúč a ubytovací preukaz  

- v 2 vyhotoveniach vytlačiť, vyplniť a podpísať Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní (ďalej tiež 

„Dodatok“). 

Študent je povinný odovzdať kľúč, ubytovací preukaz a 2 podpísané vyhotovenia Dodatku osobne 

ubytovaciemu oddeleniu príslušného ŠD v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 11,00 hodiny a od 13,00 

do 14,00 hodiny, v piatok len v čase od 9,00 do 11,00 hodiny.  

Študent sa po skončení povolenej práce v laboratóriu môže z ŠD predčasne odubytovať (bez splnenia 

podmienky zabezpečiť za seba náhradu) pri dodržaní ustanovení  článku 2 bod 8) Ubytovacieho 

poriadku, a to len počas pracovných dní vo vyššie uvedených časoch. Študent je povinný vyplniť  

„Žiadosť o predčasné odubytovanie“, ktoré je zverejnené na webovej stránke stuba.sk a žiadosť zaslať 

e-mailom ubytovacej referentke podľa príslušného ŠD. 

B. VÝNIMKY 

Ak študent z vážnych zdravotných alebo iných karanténnych dôvodov (napr. domáca izolácia z dôvodu 

podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID-19, nemožnosť pricestovať na územie SR) nemôže 

opustiť ŠD do 9.10.2020, pretože si potrebuje pred odovzdaním kľúča vyzdvihnúť svoje veci z izby, 

môže prísť na ŠD a splniť podmienky pre poskytnutie zľavy aj po tomto termíne, to znamená hneď, ako 

to jeho zdravotná situácia umožní. 

Takýto študent sa môže z ŠD aj predčasne odubytovať (bez splnenia podmienky zabezpečiť za seba 

náhradu) pri dodržaní ustanovení  článku 2 bod 8) Ubytovacieho poriadku, a to len počas pracovných 

dní a v časoch, uvedených v písmene A.  

Študent je povinný preukázať skutočnosť, že nemohol opustiť ŠD do 9.10.2020, resp. do 15.10.2020. 

Zľava a podmienky pre poskytnutie zľavy sú rovnaké, ako v písmene A.  

V Bratislave, 12.10.2020 

        Ing. František Hulík 

                    riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 


