POKYN PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
K NÁSTUPU DO UBYTOVACIEHO ZARIADENIA STU
1.Zahraničný študent musí vyplniť žiadosť o pridelenie ubytovania a poslať ju mailom na
elena.trochtova@stuba.sk alebo na adresu Ubytovací referát ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1,
811 07 Bratislava, 2 mesiace pred nástupom na ubytovanie.
2.Zahraničný študent musí zaplatiť za ubytovanie na dva mesiace dopredu, a to jeden mesiac pred
nástupom na ubytovanie.
3.Zahraničný študent (študenti 2. a vyšších ročníkov), ktorému bolo pridelené ubytovanie
v študentskom domove STU, je povinný uhradiť poplatky za prvé dva mesiace školského roka do
17. augusta. Do tohto dátumu musí byť platba pripísaná na účet Účelového zariadenia
študentských domov a jedální STU v Bratislave, to znamená, že zaplatiť treba 10. augusta.
Zahraniční študenti sú povinní používať pri platbe variabilný symbol.
4.Zahraniční študenti (prvý ročník) je povinný uhradiť ubytovanie za prvé dva mesiace školského
roka do 16. septembra na účet Účelového zariadenia ŠDaJ STU. Ak bude zahraničný študent
zapísaný na fakulte po 16. septembri, musí uhradiť ubytovanie do piatich dní po zápise.
Zahraniční študenti sú povinní používať pri platbe variabilný symbol.
5.Zahraničný študent je povinný si zriadiť účet, lebo inak jeho platba nebude akceptovaná.
6.Spôsob platby je bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet ubytovateľa a pod
variabilným symbolom uvedeným v „Rozhodnutí o pridelení ubytovania zahraničnému
študentovi“.
7.Bankové spojenie ubytovateľa: Názov banky: ŠTÁTNA POKLADŇA
Adresa banky: Radlinského 32
810 05 Bratislava, Slovensko
Číslo účtu: 20 8180 0000007000078344
Swift kód: SUBASKBX
Príjemca: Účelové zariadenie ŠD a J STU
Bernolákova 1
811 07 Bratislava, Slovensko
Variabilný symbol každého študenta sa skladá z 10 znakov: xxx xx xxxxx
prvé 4 znaky je číslo študentského domova
posledných 6 znakov je identifikačné číslo zahraničného študenta doplnené zľava potrebným
počtom núl (študenti 2. až 5. ročníka), ktoré študent nájde v akademickom informačnom systéme
AIS (www.stuba.sk).
Zahraniční študenti prvého ročníka dostanú identifikačné číslo v deň ich zápisu na fakulte.
Študentský domov
Prvé štyri znaky
Mladá garda, Račianska 103, Bratislava
7122
J. Hronca, Bernolákova 1, Bratislava
7322
Mladosť,
Staré grunty, Bratislava
7522
1. platobné obdobie je od 1.09. do 31.10. – so splatnosťou 17. 08.
Platba za 1. platobné obdobie môže byť uskutočnená (pripísaná na účet ubytovateľa)najskôr 16.
júla daného roka z dôvodu čistej identifikácie platby.
Prvé platobné obdobie pre prvý ročník bakalárskeho štúdia a pre prvý ročník inžinierskeho štúdia
študentov, ktorí skončili bakalárske štúdium na inej univerzite je upravené osobitným interným
predpisom.
2. platobné obdobie je od 1.11. do 31.12. – so splatnosťou 2. 11.
3. platobné obdobie je od 1 01. do 29. 02. – so splatnosťou 25. 01.
Platba za 3. platobné obdobie musí byť uskutočnená len v januári z dôvodu rozlíšenia výnosov
v účtovníctve ubytovateľa.
4. platobné obdobie je od 1.03. do 30. 04. – so splatnosťou 01. 03.

5. platobné obdobie je od 1.05. do dňa ukončenia štúdia v príslušnom ročníku v zmysle študijného
programu príslušnej fakulty – so splatnosťou 2. 05.
6. platobné obdobie je od 1. 07. do 31.08. – so splatnosťou 15.06.
8.Ak do 15. 08. (2. – 5. ročník) alebo do 16. 09. (1. ročník) nebude uhradené ubytovanie
za mesiace september a október, zahraničný študent stráca nárok na ubytovanie.
9.Ak zahraničný študent zaplatí za ubytovanie a nepríde sa ubytovať do 31. 10., stráca
nárok na ubytovanie a zároveň stráca nárok na vrátenie sumy.
10. Pri nástupe na ubytovanie je potrebné predložiť:
- pas a povolenie k pobytu
- 2 fotografie (4x4 cm)
- potvrdenie o zdravotnom stave
- potvrdenie o platbe (v prípade nesprávneho variabilného symbolu platba nebude
akceptovaná)
-doklad o prechodnom pobyte (1. ročník prinesie hneď po nástupe na ubytovanie).
Dôležité upozornenie:




Každý zahraničný študent (ubytovaný v študentských domovoch STU
je povinný si zabezpečiť vlastný paplón, vankúš a plachtu. Bez týchto
vecí nebude ubytovaný.
Pracovná doba na ubytovacom oddelení je od pondelka do piatku
od 8,00 do 15,00 hod.
Zahraničný študent, ktorý sa nemôže ubytovať v uvedenom čase, musí
oznámiť vopred presný čas príchodu.

