
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POKYN RIADITEĽA ÚZ ŠDaJ  

číslo: 1/2021 

 

 

PODROBNOSTI K UBYTOVANIU, ODUBYTOVANIU A K PLATBÁM ŠTUDENTOV, 

UBYTOVANÝCH V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH ÚČELOVÉHO ZARIADENIA  

ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY 

V BRATISLAVE 
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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 4 Príkazu rektora č. 1/2021 - PR - Protiepidemiologické opatrenia Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave v súvislosti s aktuálne platnými opatreniami štátnych inštitúcii SR (ďalej len 

„Príkaz rektora“) 

 

vydáva 

 

nasledovný pokyn riaditeľa ÚZ ŠDaJ  

 

Podrobnosti k ubytovaniu, odubytovaniu a k platbám študentov, ubytovaných 

v ubytovacích zariadeniach Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „Pokyn“) 

 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č.808 zo dňa 31.12.2020 (ďalej len „Uznesenie vlády“) 

a následne s článkom 3, bod 1 Príkazu rektora sa študenti (vrátane doktorandov a zahraničných študentov), ktorí 

sa nenachádzali k 1.1.2021 v ubytovacích zariadeniach ÚZ ŠDaJ, nemôžu vrátiť do ubytovacieho zariadenia 

ÚZ ŠDaJ (ďalej tiež „ŠD“), a to  do 24.1.2021. 

 

V nadväznosti na uvedené majú študenti nasledovné možnosti:  

 

A. UBYTOVANÍ ŠTUDENTI  

1. Študent, ktorý v súčasnosti využíva ubytovacie služby daného ŠD (má podpísanú Zmluvu o ubytovaní na 

akademický rok 2020/2021 a má kľúče od izby a ubytovací preukaz)  a k 1.1.2021 bol fyzicky prítomný v ŠD,   

a) môže zostať bývať v ŠD naďalej pri dodržaní podmienok stanovených v Uznesení vlády a v Pokyne riaditeľa 

ÚZ ŠDaJ o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení pre ubytovné osoby zo dňa 22.10.2020. Za 

ubytovanie bude takýto študent platiť každý mesiac cenu v zmysle platného Cenníka poplatkov za ubytovanie 

študentov (ďalej len „Cenník“). 

b) Študent, ktorý by sa chcel z ŠD predčasne odubytovať,  poruší vládou SR obmedzenú slobodu pohybu 

a pobytu zákazom vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021. Pohyb osôb je umožnený len v rámci daného 

okresu a v prípade Bratislavy len v rámci mesta, a to len z dôvodov, uvedených vo výnimkách Uznesenia vlády. 

Ak sa ubytovaný študent napriek tomu rozhodne predčasne odubytovať z ŠD  pri dodržaní ustanovení článku 2 

bod 8) Ubytovacieho poriadku, je povinný zaslať mailom žiadosť o predčasné odubytovanie a mailom si s 

ubytovacím oddelením príslušného ŠD dohodnúť konkrétny deň a hodinu odubytovania (len v pracovné dni). 

Ak sa študent z ŠD predčasne odubytuje, nemá garantované, že mu bude poskytnuté ubytovanie v ŠD aj po 

skončení dištančného vzdelávania, resp. po obnovení riadnej prevádzky ŠD. 

Kontaktné adresy sú uvedené v bode C. tohto Pokynu. 

Ak študent už zaplatil cenu za ubytovanie za január 2021, platba bude vysporiadaná najneskôr do 31.3.2021. Ak 

platbu za január 2021 nezaplatil, je povinný uhradiť alikvotnú časť za mesiac január 2021, t.j. do dňa 

odubytovania. 

2. Študentovi, ktorý využíva ubytovacie služby daného ŠD (má podpísanú Zmluvu o ubytovaní na akademický 

rok 2020/2021 a má kľúče od izby a ubytovací preukaz),  ale k 1.1.2021 nebol fyzicky prítomný v ŠD,  

a) nebude umožnené vrátiť sa do ubytovacieho zariadenia z dôvodu obmedzenia slobody pohybu, cestovania 

medzi okresmi zákazom vychádzania do 24.01.2021 (ďalej len „zákaz vychádzania“)..  

Za ubytovanie je povinný zaplatiť celú platbu za január v zmysle platného Cenníka. Študent má garantované, 

že za obdobie zákazu vychádzania (01.01.2021 – 24.01.2021) mu bude poskytnutá zľava z ceny za ubytovanie 

vo výške 2/3 mesačnej platby; 

b) bude mu umožnené vrátiť sa do ŠD a využívať ubytovacie služby po 24.01.2021 resp. skončení zákazu 

vychádzania. 

Študent bude následne platiť za ubytovanie každý mesiac v zmysle platného Cenníka.  

c) Po skončení zákazu vychádzania sa študent môže prísť z ŠD predčasne odubytovať (bez splnenia podmienky 

zabezpečiť za seba náhradu) pri dodržaní ustanovení článku 2 bod 8) Ubytovacieho poriadku. Študent je povinný 

zaslať mailom žiadosť o predčasné odubytovanie a  mailom si s ubytovacím oddelením príslušného ŠD 

dohodnúť konkrétny deň a hodinu odubytovania (len v pracovné dni). 

dohodnúť konkrétny termín a hodinu odubytovania s ubytovacím oddelením príslušného ŠD.  

Kontaktné adresy sú uvedené v bode C. tohto Pokynu. 



 

Ak sa študent z ŠD predčasne odubytuje, nemá garantované, že mu bude poskytnuté ubytovanie v ŠD aj po 

skončení dištančného vzdelávania, resp. po obnovení riadnej prevádzky ŠD. 

B. NEUBYTOVANÍ ŠTUDENTI  

1. Študent, ktorý v súčasnosti nevyužíva ubytovacie služby daného ŠD (má podpísaný Dodatok k Zmluve o 

ubytovaní na akademický rok 2020/2021 a nemá kľúče od izby a ubytovací preukaz), ale na izbe má svoje 

osobné veci, je povinný zaplatiť platbu za celý január 2021. Touto platbou bude mať uhradenú cenu za 

ubytovanie za celý 1. štvrťrok 2021. 

a) Neubytovaný študent sa z dôvodu zákazu vychádzania nemôže prísť predčasne odubytovať. 

b) Takémuto študentovi bude umožnené vrátiť sa do ŠD a využívať ubytovacie služby po 24.01.2021 resp. po 

skončení zákazu vychádzania. Po využití tejto možnosti bude platiť mesačne cenu za ubytovanie v zmysle 

platného Cenníka. 

c) Po skončení zákazu vychádzania sa študent môže prísť z ŠD predčasne odubytovať (bez splnenia podmienky 

zabezpečiť za seba náhradu) pri dodržaní ustanovení článku 2 bod 8) Ubytovacieho poriadku. Študent je povinný 

zaslať mailom žiadosť o predčasné odubytovanie a mailom si s ubytovacím oddelením príslušného ŠD 

dohodnúť konkrétny deň a hodinu odubytovania (len v pracovné dni). 

Kontaktné adresy sú uvedené v bode C. tohto Pokynu. 

Uhradená platba za ubytovanie bude vysporiadaná najneskôr do 31.3.2021. 

2. Študent, ktorý v súčasnosti nevyužíva ubytovacie služby daného ŠD (má podpísaný Dodatok k Zmluvu o 

ubytovaní na akademický rok 2020/2021 a nemá kľúče od izby a ubytovací preukaz), a ani nemá na izbe svoje 

osobné veci  

a) sa môže predčasne odubytovať z ŠD. Študent je povinný zaslať žiadosť o predčasné odubytovanie k 1.1.2021 

najneskôr do 11.1.2021.  

V takomto prípade nie je povinný zaplatiť  za ubytovanie za mesiac január 2021. V prípade, že za daný mesiac 

už študent zaplatil, platba bude študentovi vrátená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predčasného 

odubytovania.  

Ak študent zašle žiadosť o predčasné odubytovanie po 11.1.2021, je povinný uhradiť alikvotnú časť za mesiac 

január 2021. 

Ak sa študent z ŠD predčasne odubytuje, nemá garantované, že mu bude poskytnuté ubytovanie v ŠD aj po 

skončení dištančného vzdelávania, resp. po obnovení riadnej prevádzky ŠD. 

b) sa môže vrátiť do ŠD a využívať ubytovacie služby po 24.01.2021 resp. po skončení zákazu vychádzania. Po 

využití tejto možnosti bude platiť mesačne cenu za ubytovanie v zmysle platného Cenníka. 

 

C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

1. Predčasné odubytovanie študentov z ŠD sa realizuje na základe tlačiva „Žiadosť o predčasné 

odubytovanie“, ktoré je zverejnené na webovej stránke STU stuba.sk. Študent je povinný žiadosť vyplniť, 

podpísať a vo WORDE (nie iný formát) zaslať mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa 

príslušného ŠD, kde je študent ubytovaný, a to: 

- 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  

2. 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  

3. V prípade, že študent dostane mailom informáciu o nedoplatku, pričom platbu uhradil načas, je potrebné 

zaslať potvrdenie o úhrade platby mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa príslušného 

ŠD, kde je študent ubytovaný. 

 

Vážení študenti,  

verte, že nás táto situácia neteší a v záujme ochrany zdravia nás všetkých vás prosíme o pochopenie a 

rešpektovanie príkazu rektora č.1/2021.  

V Bratislave, 05.01.2021  

 

                                                                                             



 

                                                                                                     Ing. František Hulík 

                                                                                                    riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 


