
Vážení študenti, 

v zmysle dodatku č. 4 príkazu rektora č. 1/2020-PR zo dňa 11.6.2020 sa ukončilo prerušenie  prezenčnej výuky dňom 
14.6.2020. V prípade, že sa budete chcieť znovu ubytovať  v študentských domovoch STU v Bratislave (ďalej  „ŠD“) 
počas Vášho štúdia, plánujeme s účinnosťou od 19.6.2020 začať znovu poskytovať ubytovacie služby, a to 
predovšetkým pokračujúcim študentom STU.  

Táto správa je určená študentom, ktorí sa chcú UBYTOVAŤ a ODUBYTOVAŤ. 
Upozorňujeme vás, že nebude umožnené na žiadnom ŠD prísť si „len“ vyzdvihnúť  osobné veci z izby.  

Zároveň vás upozorňujeme, že UBYTOVANIE A ODUBYTOVANIE v študentských domovoch je možné LEN                               
V PRACOVNÝCH DŇOCH A POČAS PREVÁDZKOVÝCH HODÍN.  
Výnimku tvorí ŠD Dobrovičova, kde je potrebné pred ubytovaním a odubytovaním vopred  e-mailom kontaktovať: 
andrea.foltinova@stuba.sk. 

A. UBYTOVANIE 
 

1. Ubytovanie bude na všetkých ŠD prebiehať štandardne, to znamená, že študenti budú ubytovaní na izbách 
spoločne s ostatnými študentmi, tak, ako to bolo pred pandémiou. V prípade, že študent nebude chcieť bývať 
na izbe s iným študentom a ŠD nebude mať voľné izby pre jeho samostatné ubytovanie, takémuto študentovi z 
kapacitných dôvodov nebude možné ubytovanie poskytnúť. 

2. Študenti, ktorí sa už z ŠD predčasne odubytovali, sa môžu ubytovať na pôvodnú izbu, vo výnimočnom prípade 
(z prevádzkových dôvodov) na náhradnú izbu, v študentskom domove. 

3. Študenti, ktorí sa ešte neodubytovali, sa znovu môžu vrátiť na svoju súčasnú izbu v študentskom domove. 
4. Pokračujúci doktorandi môžu bývať v ŠD do 31.8.2020.  
5. Každý študent, ktorý sa príde ubytovať, resp. sa vráti na ŠD, musí vyplniť a podpísať 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_v2.pdf 

6. Každý študent musí dodržiavať stanovené opatrenia vyhlásené Ústredným  krízovým štábom SR a príslušného 
ŠD. Študent má povinnosť si dezinfikovať ruky pri vstupe do ŠD a musí nosiť rúško vo všetkých vnútorných 
priestoroch ŠD okrem izby. 

7. V zmysle upraveného Harmonogramu akademického roka 2019/2020 je letný semester – skúškové obdobie 
rektorom STU stanovený do 25.7.2020. Ubytovanie od 19.06.2020 bude, v prípade študentov, ktorí sa predčasne 
odubytovali, poskytované na základe novej zmluvy o ubytovaní.   Za ubytovacie služby sa bude hradiť cena 
v zmysle „Cenníku poplatkov za ubytovania študentov platný od 1.4.2020“ 
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Cennik_poplatkov_za__ubytovanie_studentov_od
_1_4_2020.pdf 
nasledovne: 

 Cena za ubytovanie od 19.6. do 30.6.2020 musí byť uhradená v alikvotnej výške mesačného poplatku 
do 3 pracovných dní od ubytovania (platba musí byť už na účte ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave), a to 
bezhotovostným (bankovým) prevodom s použitím správneho variabilného symbolu. 

 Mesačný poplatok za mesiac júl (od 01. do 31.7.2020 ) musí byť uhradený  vopred  najneskôr do 
30.6.2020 (platba musí byť už na účte ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave), a to bezhotovostným (bankovým) 
prevodom s použitím správneho variabilného symbolu. 

TURISTICKÉ UBYTOVANIE: 
Študenti po skončení semestra, resp. po ukončení štúdia sa môžu ubytovať resp. ostať bývať v ŠD v rámci turistického 
ubytovania, a to podľa dohodnutých pravidiel a pokynov príslušného ŠD a v súlade s nižšie uvedenými podmienkami 
pre odubytovanie (bod B). 
Študenti sú povinní uhradiť cenu za ubytovanie v deň ubytovania, a to v hotovosti na vrátnici ŠD v zmysle „Cenníku  
ubytovania hostí - Turistická ubytovňa“, ktorý je zverejnený na webovej stránke príslušného ŠD na adrese: 
www.stuba.sk  

 Ak sa študenti prídu ubytovať v priebehu semestra na iný ŠD, na ktorom počas akademického roka 2019/2020 
nemali pridelené ubytovanie, tak musia uhradiť cenu za ubytovanie v deň ubytovania, a to v hotovosti na vrátnici 
ŠD v zmysle „Cenníku  ubytovania hostí - Turistická ubytovňa“, ktorý je zverejnený na webovej stránke príslušného 
ŠD na adrese: www.stuba.sk  
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 Od 1.8.2020, musia všetci ubytovaní študenti uhradiť cenu za ubytovanie v deň ubytovania, a to v hotovosti na 
vrátnici ŠD v zmysle „Cenníku  ubytovania hostí - Turistická ubytovňa“, ktorý je zverejnený na webovej stránke 
príslušného ŠD na adrese: www.stuba.sk  

B. ODUBYTOVANIE 
 

Pri odubytovaní z ŠD je potrebné dodržať nasledovné pokyny: 

1. Ak pokračujúcemu  študentovi po 2.kole rezervácií izieb v akad. roku 2020/2021 nebolo pridelené ubytovanie, 
tak sa študent musí prísť z ŠD odubytovať najneskôr do 7.8.2020 (piatok). V prípade, že sa takýto študent 
v mesiaci apríl-máj/2020 z izby neodubytoval (má na izbe veci a kľúč od izby) a od 19.6.2020 nevyužije možnosť 
znova sa ubytovať, bude od 1.6.2020 do 7.8.2020 resp. do doby pokiaľ sa z predmetnej izby neodubytuje, platiť 
15 % z ceny ubytovania v zmysle platného Cenníka poplatkov za ubytovanie študentov. 

2. Ak pokračujúcemu  študentovi po 2.kole rezervácií izieb v akad. roku 2020/2021  bolo pridelené ubytovanie a 
bola mu schválená rezervácia inej izby na inom ŠD, ako je v súčasnosti ubytovaný,  tak sa musí prísť z ŠD 
odubytovať najneskôr do 7.8.2020 (piatok). V prípade, že sa takýto študent v mesiaci apríl-máj/2020 z izby 
neodubytoval (má na izbe veci a kľúč od izby) a od 19.6.2020 nevyužije možnosť znova sa ubytovať, bude od 
1.6.2020 do 7.8.2020 resp. do doby pokiaľ sa z predmetnej izby neodubytuje, platiť 15 % z ceny ubytovania v 
zmysle platného Cenníka poplatkov za ubytovanie študentov. 

3. Ak pokračujúcemu  študentovi po 2.kole rezervácií izieb v akad. roku 2020/2021  bolo pridelené ubytovanie a 
bola mu schválená rezervácia inej izby na tom istom ŠD, kde je v súčasnosti ubytovaný,  tak sa študent musí 
prísť odubytovať dňa 13.8.2020 (štvrtok). V prípade, že sa takýto študent v mesiaci apríl-máj/2020 z izby 
neodubytoval (má na izbe veci a kľúč od izby) a od 19.6.2020 nevyužije možnosť znova sa ubytovať, bude od 
1.6.2020 do 13.8.2020 resp. do doby pokiaľ sa z predmetnej izby neodubytuje, platiť 15 % z ceny ubytovania v 
zmysle platného Cenníka poplatkov za ubytovanie študentov.  
Zároveň sa takýto študent môže ubytovať na novú izbu, ktorá mu bola schválená pre akad. rok 2020/2021, ale 
od 14.8. do 2.9.2020 bude platiť cenu za ubytovanie v deň ubytovania, a to v hotovosti na vrátnici ŠD v zmysle 
„Cenníku  ubytovania hostí - Turistická ubytovňa“, ktorý je zverejnený na webovej stránke príslušného ŠD na 
adrese: www.stuba.sk  

4. Ak pokračujúcemu  študentovi po 2.kole rezervácií izieb v akad. roku 2020/2021  bolo pridelené ubytovanie a 
bola  mu schválená rezervácia súčasnej izby, tak sa študent nemusí  prísť z ŠD odubytovať, ale príde sa ubytovať 
na nový akad.rok 2020/2021 najskôr od 2.9.2020. V prípade, že sa takýto študent v mesiaci apríl-máj/2020 z izby 
neodubytoval (má na izbe veci a kľúč od izby) a od 19.6.2020 nevyužije možnosť znova sa ubytovať, bude od 
1.6.2020 do 02.09.2020 resp. do doby pokiaľ sa z predmetnej izby neodubytuje, platiť 15 % z ceny ubytovania 
v zmysle platného Cenníka poplatkov za ubytovanie študentov. 

5. Schvaľovanie rezervovaných izieb študentom pre akad.rok 2020/2021 prebehne po 2.kole rezervácií t.j. 
1.8.2020, a po tomto termíne budú pokračujúci študenti vedieť, či im bola schválená rezervácia na izbe, na ktorej 
sú v súčasnosti ubytovaní. 

6. Doktorandi končiacich ročníkov sa musia z ŠD odubytovať  deň po ukončení štúdia na STU.   
7. Ak sa študent v termíne, stanovenom v bode B1., B2. a B3., nevysťahuje – neodubytuje zo súčasnej izby, ŠD je 

v súlade s článkom 2 bod 9) Ubytovacieho poriadku ŠD STU oprávnený vykonať jeho deložovanie, a to 
nasledujúci pracovný deň, t.j. 10.8.2020 (pondelok), resp. 14.8.2020 (piatok). Študent musí uhradiť všetky 
náklady spojené s deložovaním izby, ako aj náhradu ďalších škôd, ktoré ŠD vznikli neuvoľnením izby.  

C. VYSPORIADANIE PLATIEB 
 
1. Študenti si môžu stav konta skontrolovať v Rezervačnom systéme za akad.rok 2019/2020 - "Platba bytného -

Stav". 
2.  Študentom bude preplatok vrátený až po odubytovaní z ŠD  a nebude sa presúvať na ďalší akad.rok 2020/2021. 

 
 

 
 
 
Ing. František Hulík 

riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 


