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Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne 

Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 



 

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

v zmysle čl. 3 bod 8 ) Príkazu rektora č. 9/2021 - PR - Organizácia a podmienky pedagogického 

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

akademického roka 2021/2022 (ďalej len „Príkaz rektora“) 

 

 

vydáva 

 

 

nasledovný pokyn riaditeľa ÚZ ŠDaJ  

 

PODMIENKY UBYTOVANIA A ODUBYTOVANIA ŠTUDENTOV V 

UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH ÚČELOVÉHO ZARIADENIA ŠTUDENTSKÉ 

DOMOVY A JEDÁLNE SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE  

V ZIMNOM SEMESTRI  AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 

(ďalej len „Pokyn“) 

 

V súlade s monitorovacím a signalizačným systémom „COVID AUTOMAT“ zo dňa 10.8.2021 (ďalej 

len „COVID AUTOMAT“) a článkom 3, bod 1) Príkazu rektora sa 

 v stupni rizika „Monitoring“ poskytuje ubytovanie všetkým študentom, bez ohľadu na formu 

vzdelávania, teda aj študentom s dištančnou formou vzdelávania 

 v stupni rizika „Ostražitosť“ a „1. až 3. stupeň ohrozenia“ poskytuje ubytovanie iba študentom, u 

ktorých sa aspoň časť vzdelávacích činností uskutočňuje prezenčnou formou.  

 

Okres Bratislava I-V prechádza od 20.9.2021 do oranžovej farby, t.j. do stupňa rizika „Ostražitosť“. 

Z tohto dôvodu študenti majú nasledovné možnosti:  

 

A. ŠTUDENTI FAKÚLT A ÚSTAVU MANAŽMENTU S PREZENČNOU 

ALEBO HYBRIDNOU FORMOU ŠTÚDIA 

1.  Študent, ktorý JE UBYTOVANÝ (má podpísanú Zmluvu o ubytovaní na akademický rok 

2021/2022 a má kľúče od izby a ubytovací preukaz),  môže naďalej zostať bývať v ŠD  pri dodržaní 

podmienok v závislosti od stupňa rizika podľa COVID AUTOMAT a Pokynu riaditeľa ÚZ ŠDaJ 

o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení pre ubytovné osoby zo dňa 08.03.2021, 

zverejnený na webovej stránke stuba.sk 

2.  Študent, ktorý NIE JE UBYTOVANÝ (nemá podpísanú Zmluvu o ubytovaní na akademický rok 

2021/2022 a nemá kľúče od izby a ubytovací preukaz),  a má schválenú rezerváciu izby sa môže 

prísť ubytovať na príslušný ŠD najneskôr do 30.9.2021. 

3. Študent je povinný zaplatiť cenu za ubytovanie v zmysle platného Cenníka za každý mesiac 

ubytovania najneskôr do 5-teho dňa v danom mesiaci. 

4.  Študentovi s prezenčnou alebo hybridnou formou vzdelávania nie je možné poskytnúť zľavu z ceny 

ubytovania, nakoľko má možnosť naďalej využívať ubytovacie služby.  

5.  V prípade, že sa študent  do 30.9.2021 predčasne  ODUBYTUJE z ŠD, bude sa postupovať podľa 

dohodnutých Zmluvných podmienok a pridelené ubytovanie mu bude zrušené. 

6.  V prípade, že sa študent do 30.9.2021 NEUBYTUJE, resp. požiada o vrátenie platby, bude mu 

schválená rezervácia izby zrušená. 

7. Študent zašle „Žiadosť o vrátenie platby“ mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ 

podľa príslušného študentského domova. Kontaktné adresy ubytovateliek Ubytovacieho referátu ÚZ 

ŠDaJ sú uvedené v bode C.2. tohto Pokynu.                                                    

8. Študent, ktorý sa z ŠD predčasne odubytuje alebo požiada o vrátenie platby, môže požiadať opäť 

o pridelenie ubytovania mailom ubytovateľky Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa príslušného 



 

študentského domova. V prípade voľných ubytovacích miest mu bude ubytovanie opätovne 

poskytnuté. Kontaktné adresy ubytovateliek Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ sú uvedené v bode C.2. 

tohto Pokynu. 

 

B. ŠTUDENTI FAKÚLT A ÚSTAVU MANAŽMENTU S VÝHRADNE DIŠTANČNOU 

FORMOU ŠTÚDIA ( ONLINE) 

1.  Študent, ktorý JE UBYTOVANÝ (má podpísanú Zmluvu o ubytovaní na akademický rok 

2021/2022 a má kľúče od izby a ubytovací preukaz), môže zostať bývať v ŠD do 30.9.2021, pričom  

 najneskôr do 30.9.2021 sa buď z ŠD predčasne odubytuje (vyprace a odovzdá izbu, kľúče 

a ubytovací preukaz)  

alebo  

 najneskôr do 30.9.2021 podpíše „Dodatok k Zmluve o ubytovaní“ a následne k tomuto dátumu   

opustí študentský domov. Podpísaním „Dodatku k Zmluve o ubytovaní“ sa študent zaväzuje, 

že v prípade dištančnej formy vzdelávania na príslušnej fakulte alebo Ústave manažmentu nebude 

využívať ubytovacie služby daného ŠD počas stupňa rizika "Ostražitosť", alebo "1. až 3. stupňa 

ohrozenia", vyhláseného pre okres Bratislava I-V na základe COVID AUTOMAT. 

2.  Študent, ktorý NIE JE UBYTOVANÝ (nemá podpísanú Zmluvu o ubytovaní na akademický rok 

2021/2022 a nemá kľúče od izby a ubytovací preukaz) a má schválenú rezerváciu izby, ktorú si 

CHCE naďalej udržať,  musí najneskôr do 30.9.2021  

 vyplniť a podpísať „Zmluvu o ubytovaní“ a 

 vyplniť a podpísať „Dodatok k Zmluve o ubytovaní“. 

3.  Študentovi, ktorý podpíše „Zmluvu o ubytovaní“ a „Dodatok k Zmluve o ubytovaní“, bude od 

1.10.2021 poskytnutá zľava z ceny za ubytovanie vo výške 2/3 mesačnej platby za podmienky, že 

za mesiac september 2021 uhradí cenu za ubytovanie v plnej výške v zmysle platného Cenníka.  

4.  Študent odovzdá vyplnenú a podpísanú „Zmluvu o ubytovaní“ a „Dodatok k zmluve“ osobne alebo 

ich zašle mailom (scan) na ubytovacie oddelenie príslušného ŠD. Do predmetu mailu študent 

uvedie svoje meno a priezvisko, AIS ID číslo a číslo izby.  

Kontaktné adresy zamestnancov ubytovacieho oddelenia ŠD sú uvedené v bode C.1. tohto Pokynu. 

5. Študentovi s výhradne dištančným vzdelávaním, ktorý po podpísaní „Dodatku k Zmluve o 

ubytovaní“ opustil študentský domov, bude umožnené vrátiť sa do daného ŠD a opäť využívať 

ubytovacie služby akonáhle jeho fakulta alebo Ústav manažmentu obnoví prezenčné vzdelávanie. 

Študent po využití tejto možnosti bude za ubytovanie platiť v zmysle platného Cenníka odo dňa 

príchodu na ŠD. 

6.  Študent, ktorý NIE JE UBYTOVANÝ (nemá podpísanú Zmluvu o ubytovaní na akademický rok 

2021/2022 a nemá kľúče od izby a ubytovací preukaz) a má schválenú rezerváciu izby, ktorú si 

NECHCE naďalej ponechať, musí najneskôr do 30.9.2021 požiadať o vrátenie platby. 

7.  Študent zašle „Žiadosť o vrátenie platby“ mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ 

podľa príslušného študentského domova. Kontaktné adresy ubytovateliek Ubytovacieho referátu ÚZ 

ŠDaJ sú uvedené v bode C.2. tohto Pokynu.          

8.  Študent, ktorý sa z ŠD predčasne odubytuje alebo požiada o vrátenie platby, môže po obnovení 

prezenčného vzdelávania na jeho fakulte alebo Ústave manažmentu alebo  pri zmene stupňa rizika 

pre okres Bratislava I-V na „Monitoring“ (zelená farba) opäť požiadať o pridelenie ubytovania, a to 

mailom ubytovateľky Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa príslušného študentského domova. V 

prípade voľných ubytovacích miest mu bude ubytovanie opätovne poskytnuté. Kontaktné adresy 

ubytovateliek Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ sú uvedené v bode C.2. tohto Pokynu. 

 

 

 



 

 

C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

1.  Kontakty ubytovacieho oddelenia príslušného ŠD:  

- ŠD Mladá Garda: beata.babinecova@stuba.sk  

- ŠD J.Hronca a N.Belojanisa: alexandra.sitiarova@stuba.sk  

- ŠD Mladosť: peter.cibulcik@stuba.sk  

- ŠD Dobrovičova: ondrej.paksi@stuba.sk  

- ŠD Akademik: eva.lassuova@stuba.sk  

2.  Kontakty ubytovateliek Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa príslušného ŠD: 

- ŠD Mladá Garda a ŠD Mladosť: daria.vrecnikova@stuba.sk  

- ŠD J.Hronca a N.Belojanisa a ŠD Akademik:alena.culinkova@stuba.sk  

- ŠD Dobrovičova: elena.trochtova@stuba.sk  

3.  Ubytovanie a predčasné odubytovanie študentov z ŠD sa realizuje len cez pracovné dni a počas 

úradných hodín. 

4.  Zmluva o ubytovaní je zverejnená na webovej stránke stuba.sk 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Zmluva_o_ubytovani_studentov_2021_2022

_SK_FINAL_1.pdf 

 

5.  Dodatok k Zmluve o ubytovaní je zverejnený na webovej stránke stuba.sk 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Dodatok_c.1_k_Zmluve_o_ubytovani_-

_uprava_17.9.2021_1.pdf 

 

6.  Žiadosť o vrátenie platby je zverejnená na webovej stránke stuba.sk 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/ziadost_o_vratenie_preplatku_05092014.pdf 

 

7.  V prípade opätovnej zmeny stupňa rizika pre okres Bratislava I-V  budú študentom zaslané ďalšie 

aktuálne pokyny k plateniu a ubytovaniu na ŠD. 

8.  Tento Pokyn nadobúda účinnosť 20. septembra 2021. 

Riaditeľ ÚZ ŠDaJ vyzýva všetkých ubytovaných študentov na dodržiavanie epidemických opatrení 

a k ZODPOVEDNOSTI  voči sebe, ale aj k ostatným ubytovaným študentom. 

 

V Bratislave, 20.9.2021  

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                     Ing. František Hulík 

                                                                                                    riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
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