
POKYN K  NÁSTUPU  DO UBYTOVACIEHO ZARIADENIA STU PR E: 
 

študentov STU pokra čujúce ro čníky  Bc., Ing. a PhD. štúdia / SR 
( ďalej len „študent“ ) 

   
1.  Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie v študentskom domove STU je povinný 

uhradiť poplatok za ubytovanie na prvé dva mesiace akademického roka najneskôr do  
15.8. v príslušnom akademickom roku. Do stanoveného termínu musí byť platba 
prevedená na účet ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave, t.z., že všetci študenti musia  platbu  
zrealizova ť do 10. augusta. 
 

2.  Realizácia platby: bezhotovostným  bankovým prevodom -  je zakázané platbu     
     hradi ť poštovou  poukážkou . 
3. Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

        Číslo ú čtu: SK2081800000007000078344   

 

       BIC: SPSRSKBAXXX  
 
4. Variabilný symbol  (VS) každého študenta je 10 miestny. Pokyn na používanie VS je   
      zverejnený na webovej stránke stuba.sk   
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sda j/Pokyn_na_pouzivanie_variabi
lnych_symbolov_pri_platbach_za_ubytovanie_na_SD_STU _1.pdf  
  
 5.  Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie sa môže ubytovať v ŠD na rezervovanú    
      izbu až od 2.9. resp. až prvý pracovný de ň v mesiaci september. 
 
6. V prípade, že do 5 kalendárnych dní od rezervácie izby nebude poplatok za mesiace   
     september a  október zaplatený,  študent  stráca nárok na ubytovanie  počas celého  
     akademického roku. 
 
 7.  Ak študent uhradí platbu a nenastúpi do študentského domova najneskôr do 15.10,          

stráca nárok na ubytovanie a zároveň stráca nárok na vrátenie zaplateného poplatku. 

8. Pri ubytovaní je nutné na ubytovacom oddelení predložiť: 
      - AIS ID číslo, 
      - občiansky preukaz, 
      - 2x foto (veľkosť ako na OP), 
      - doklad o úhrade platby (len pokračujúce ročníky), 
      - čestné prehlásenie o zdravotnom stave (netrpím žiadnou infekčnou chorobou a         
        môžem bývať v kolektíve), 
      - lôžkoviny (paplón, vankúš, návliečky), 
      - tlačivo na prechodný pobyt - https://ubytovanie.stuba.sk/files/prechodny_pobyt.pdf 
 
Dôležité upozornenie: 
Každý študent (ubytovaný v študentských domovoch ST U) je povinný si zabezpe čiť  
vlastný paplón, vankúš, plachtu a poste ľné oblie čky.  Bez týchto poste ľovín  nebude 
študent ubytovaný v ŠD.  
 
                                                                                                 
                                                                                                            Ing. František Hulík 
                                                                                                          riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 
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