Kritéria pre pridelenie ubytovania študentom - manželom
v študentských domovoch STU v Bratislave
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Kritéria pre prideľovanie ubytovania pre študentov, ktorí majú záujem o manželské ubytovanie,
denného štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „Kritéria“) sa
vypracovávajú za účelom dodržania jednotného postupu pri ubytovaní študentov - manželov
v študentských domovoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
( ďalej len „STU“) a v správe Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU ( ďalej len
„ÚZ ŠDaJ“).
(2) Manželský typ ubytovania predstavuje ubytovanie študentov STU na vyhradených ubytovacích
kapacitách v študentských domovoch STU v Bratislave ( ďalej len „ŠD“).
(3) Nárok na pridelenie manželského typu ubytovania v ŠD majú študenti STU, ktorí spĺňajú podmienky
uvedené v čl.2.
(4) Ubytovaciu kapacitu pre manželské ubytovanie schvaľuje Ubytovacia komisia STU a ubytovanie
prideľuje Ubytovací referát Správy ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava.
(5) Neobsadené miesta pre manželské ubytovanie budú pridelené študentom z tej fakulty, ktorá má na
danom ŠD pridelenú ubytovaciu kapacitu.
(6) Ubytovanie pre manželov je vyčlenená ubytovacia kapacita v ŠD:
• Mladá Garda, Račianska 103, Bratislava,
• Jura Hronca, Bernolákova 1, Bratislava,
• Mladosť, Staré Grunty 53, Bratislava.
Čl. 2
Podmienky pre pridelenie ubytovania v ŠD
(1) Ubytovanie v ŠD sa poskytuje študentom – manželom denného štúdia v štandardnej dĺžke všetkých
troch stupňoch štúdia.
(2) Študent, ktorý má záujem o manželské ubytovanie v ŠD STU, je povinný si podať žiadosť
o ubytovanie v stanovenom termíne. Prílohou žiadosti je zaslanie kópie sobášneho listu. Tlačivo
žiadosti je zverejnené na webovej stránke STU
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sdaj/Ziadost_pridelenie_manz_ubytovania.pdf
(3) Ubytovací referát ÚZ ŠDaJ pridelí ubytovanie študentom podľa nasledujúcich kritérií :
(a) dodržanie termínu podania žiadosti o ubytovanie,
(b) uhradenie ceny za ubytovanie a jej realizáciu pod správnym variabilným symbolom a v stanovenej
výške.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
Tieto kritéria nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2015.
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