
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI UBYTOVANIA V ŠTUDENTSKÝCH DOMOVCH STU V BRATISLAVE  
POČAS  ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK 

 

Vážení končiaci študenti, 

v súvislosti s postupným uvoľnením opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu plánujeme 
s účinnosťou od 1.6.2020 začať znovu poskytovať ubytovacie služby, a to predovšetkým 
študentom STU. Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín štátnych záverečných skúšok (ďalej 
„štátnice“) na jednotlivých fakultách STU v Bratislave, budú mať, v prípade záujmu, končiaci 
študenti Bc. a Ing. štúdia možnosť ubytovať sa v jednotlivých ubytovacích zariadeniach STU so 
sídlom v Bratislave (ďalej „ŠD“). Ubytovanie bude môcť byť poskytnuté len pri dodržaní týchto 
podmienok: 

1. Študent, ubytovaný v ŠD z titulu konania štátnic bude hradiť cenu za ubytovanie v zmysle 
„Cenníku ubytovania študentov počas štátnych záverečných skúšok v akademickom roku 
2019/2020 č.4/2020“ 
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Cennik_poplatkov_ubyt_stud_po
cas_statnic_2020.pdf 

2. Študent sa môže prísť ubytovať deň pred štátnou záverečnou skúškou a musí sa odubytovať  
deň po ukončení štúdia na STU. 

3. Študent musí poslať e-mailovú žiadosť o ubytovanie na príslušný ŠD najneskôr 3 pracovné 
dni pred nástupom na ŠD.  V žiadosti študent uvedie dátum ubytovania OD / dátum 
ubytovania DO  a číslo izby, na ktorej je resp. bol ubytovaný počas akad. roku 2019/2020. 
E-mailový kontakt: 
·       ŠD Mladá Garda: Beata Babinecová beata.babinecova@stuba.sk 
·       ŠD Jura Hronca a N.Belojanisa: Alexandra Sitiarová alexandra.sitiarova@stuba.sk 
·       ŠD Mladosť: Peter Cibulčík peter.cibulcik@stuba.sk 

                                  Barbara Paleschová barbara.paleschova@stuba.sk 
·       ŠD Dobrovičova: Andrea Foltinová andrea.foltinova@stuba.sk 

 
4. Zamestnanec ŠD bezodkladne mailom potvrdí  študentovi, v prípade voľnej kapacity, 

možnosť vrátiť sa resp. ubytovať sa na príslušnom ŠD. 
5. Študent musí zaplatiť cenu za ubytovanie v deň ubytovania, a to v hotovosti na vrátnici ŠD.  
6. Na izbe (bunke) môže byť ubytovaný iba jeden študent. Právo prioritne sa vrátiť na svoju 

izbu má končiaci študent, ktorý sa z ŠD neodubytoval. Ak na izbe (bunke) sú končiaci 
študenti a všetci  sú stále ubytovaní, musia sa medzi sebou navzájom dohodnúť, ktorý z nich 
sa vráti na pôvodnú izbu (bunku). Ostatní končiaci študenti môžu byť ubytovaní na inej 
voľnej izbe v ŠD podľa dostupných ubytovacích kapacít. 

7. Každý končiaci študent, ktorý sa príde ubytovať, vyplní a podpíše Čestné vyhlásenie o 
svojom zdravotnom stave, ktoré odovzdá na vrátnici ŠD pri ubytovaní. 
Čestné vyhlásenie je zverejnené na stránke: 
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Cestne_vyhlasenie_Covid-19.pdf 

 

                                                                                                              Ing. František Hulík 
                                                                                                    riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 


