POKYN RIADITEĽA ÚČELOVÉHO ZARIADENIA ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE STU
V BRATISLAVE
Riaditeľ Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne STU v Bratislave (ďalej len „ÚZ ŠDaJ“)
v zmysle čl. 2 bodu 6) Príkazu rektora č. 7/2020 - PR - Organizácia a podmienky pedagogického procesu
a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka
2020/2021 zo dňa 29.9.2020 (ďalej len „Príkaz rektora“)
vydáva
nasledovný pokyn riaditeľa ÚZ ŠDaJ
k ubytovaniu a platbám študentov STU, ubytovaných v ubytovacích zariadeniach ÚZ ŠDaJ so sídlom
v Bratislave (ďalej len „Pokyn“)

V súlade s článkom 2, bod 1. Príkazu rektora sa všetkým študentom 1. a 2. stupňa štúdia (vrátane
zahraničných študentov) dôrazne odporúča opustiť najneskôr do 9.10.2020 ubytovacie zariadenia ÚZ
ŠDaJ (ďalej len „ŠD“). V nadväznosti na uvedené majú študenti nasledovné možnosti:
A. UBYTOVANÍ ŠTUDENTI
Študent, ktorý
- má (podpísal) Zmluvu o ubytovaní na akademický rok 2020/2021 (ďalej tiež „Zmluva“),
- má kľúče od izby a ubytovací preukaz,
bez ohľadu na fakt, či v súčasnosti využíva ubytovacie služby daného ŠD alebo z dôvodu dištančného
vzdelávania príslušnej fakulty nie je fyzicky prítomný v ŠD,
a) ak zostane bývať v ŠD aj po 9.10.2020, bude naďalej platiť za ubytovanie každý mesiac v zmysle
platného Cenníka poplatkov za ubytovanie študentov (ďalej len „Cenník“);
b) ak sa rozhodne opustiť ŠD najneskôr do 9.10.2020, bude mu poskytnutá zľava z ceny za ubytovanie
vo výške 2/3 štvrťročnej platby (ďalej len „zľava“), to znamená, je povinný uhradiť cenu za ubytovanie
za mesiac október 2020. Za mesiace november a december platiť nebude.
Podmienkou pre poskytnutie uvedenej zľavy je:
- vrátiť kľúč a ubytovací preukaz
- v 2 vyhotoveniach vytlačiť, vyplniť a podpísať Dodatok č.1 k Zmluve o ubytovaní (ďalej tiež
„Dodatok“).
Ubytovaný študent, ktorý v súčasnosti využíva ubytovacie služby, t.j. fyzicky sa nachádza na ŠD, je
povinný odovzdať kľúč, ubytovací preukaz a 2 podpísané vyhotovenia Dodatku osobne ubytovaciemu
oddeleniu príslušného ŠD v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 16,00 hodiny, a to bez ohľadu na to,
či už zaslal Dodatok mailom.
Ubytovaný študent, ktorý z dôvodu dištančného vzdelávania príslušnej fakulty nie je fyzicky prítomný
v ŠD, môže kľúč, ubytovací preukaz a 2 podpísané vyhotovenia Dodatku (všetko naraz) doručiť
ubytovaciemu oddeleniu príslušného ŠD
- prostredníctvom inej splnomocnenej osoby v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 16,00 alebo
- kuriérskou službou na adresu príslušného ŠD.

Doručenie poštou doporučene nebude akceptované (z kapacitných dôvodov ŠD nie je možné
vyzdvihovať zásielky na pošte).
Študent, ktorý v súlade s odporučením rektora STU dočasne opustí ŠD, má garantované pridelené
ubytovanie aj po skončení dištančného vzdelávania, resp. po obnovení riadnej prevádzky ŠD.
c) Študent sa môže v termíne od 9.10. do 15.10.2020 z ŠD predčasne odubytovať (bez splnenia
podmienky zabezpečiť za seba náhradu) pri dodržaní ustanovení článku 2 bod 8) Ubytovacieho
poriadku, a to len počas pracovných dní v čase od 8,00 do 16,00 hodiny.
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. Uvoľnené lôžko po
odubytovanom študentovi bude ponúknuté ďalšiemu študentovi v Poradovníku záujemcov
o ubytovanie (ďalej len „Poradovník“).
B. NEUBYTOVANÍ ŠTUDENTI SO SCHVÁLENOU REZERVÁCIOU IZBY
1. Študent, ktorý má schválenú rezerváciu izby, ale do vydania tohto Pokynu nie je ubytovaný, to
znamená
- nemá (nepodpísal) Zmluvu,
- nemá kľúče od izby a ubytovací preukaz,
má takéto možnosti:
a) môže sa prísť ubytovať, a to najneskôr do 9.10.2020 počas pracovných dní v čase od 8,00 do 16,00
hodiny. V takom prípade bude platiť za ubytovanie každý mesiac v zmysle platného Cenníka.
V súlade s Príkazom rektora dôrazne žiadame študentov zvážiť túto možnosť a odporúčame
postupovať podľa písmena b) tohto bodu.
b) nepríde sa fyzicky ubytovať, ale ak chce, aby mu bola ponechaná izba a poskytnutá zľava aj po
skončení dištančného vzdelávania, musí podľa splatnosti uhradiť platbu za ubytovanie za mesiac
október v plnej výške. Zároveň musí vyplniť a podpísať Zmluvu o ubytovaní a Dodatok k Zmluve
o ubytovaní, ktoré sú zverejnené na webovej stránke STU
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Zmluva_o_ubytovani_studentov_nova.pd
f
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Dodatok_c1_Zmluva_o_ubytovanifinal.pdf
a zaslať ich scan najneskôr do 9.10.2020 na mailovú adresu príslušného ŠD, a to:
- 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: andrea.foltinova@stuba.sk
- ŠD Akademik: eva.lassuova@stuba.sk
a následne poštou (nie doporučene) na poštovú adresu príslušného ŠD.
Požadované dokumenty je študent z dôvodu rýchlejšej identifikácie povinný zaslať z mailovej adresy
s doménou stuba.sk (nie zo svojej súkromnej mailovej adresy).
Ak študent v stanovenom termíne nezašle Zmluvu a Dodatok (minimálne mailom), stráca nárok na
ubytovanie a rezervácia mu bude zrušená. Uvoľnené lôžko bude ponúknuté ďalšiemu študentovi
v Poradovníku.

2. Študent, ktorý má schválenú rezerváciu tej istej izby, ako minulý akademický rok, ale do vydania
tohto Pokynu nie je ubytovaný, to znamená
- nemá (nepodpísal) Zmluvu,
- nemá ubytovací preukaz,
- má kľúče od izby ešte z predchádzajúceho akademického roku, pretože mu bola schválená
rezervácia tej istej izby,
má rovnaké možnosti, ako študenti, uvedení v písmene B. bod 1. tohto Pokynu, ale ak chce, aby mu
bola poskytnutá zľava z ceny za ubytovanie, je povinný doručiť kľúč, ubytovací preukaz
z predchádzajúceho akademického roka a aj dve podpísané vyhotovenia Zmluvy a Dodatku (všetko
naraz) ubytovaciemu oddeleniu príslušného ŠD
- prostredníctvom inej splnomocnenej osoby v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 16,00 hodiny
alebo
- kuriérskou službou na adresu príslušného ŠD.
Vzhľadom k tomu, že takíto študenti sú povinní vrátiť aj kľúč od izby aj ubytovací preukaz, nemôžu
zaslať podpísanú Zmluvu a Dodatok mailom, ale všetko naraz vyššie uvedeným spôsobom.
Doručenie poštou doporučene nebude akceptované (z kapacitných dôvodov ŠD nie je možné
vyzdvihovať zásielky na pošte).
C. ŠTUDENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Na študentov 3. stupňa štúdia (ďalej len „doktorand“) sa článok 2 Príkazu rektora nevzťahuje. Ak sa
doktorand rozhodne dočasne opustiť ŠD, nebude mu poskytnutá žiadna zľava z ubytovania.
Doktorand sa môže z ŠD len predčasne odubytovať. V takom prípade sa na neho vzťahujú ustanovenia,
uvedené v písmene A./c) tohto Pokynu.
V prípade, že doktorand má schválenú rezerváciu tej istej izby, ako predchádzajúci akademický rok,
ale do vydania tohto Pokynu nie je ubytovaný, to znamená
- nemá (nepodpísal) Zmluvu,
- nemá ubytovací preukaz,
- má kľúče od izby ešte z predchádzajúceho akademického roku, pretože mu bola schválená
rezervácia tej istej izby, je povinný sa prísť ubytovať alebo musí vyplniť a podpísať v dvoch
vyhotoveniach Zmluvu o ubytovaní a zaslať jej scan najneskôr do 9.10.2020 na mailovú adresu
príslušného ŠD, a následne poštou (nie doporučene) na poštovú adresu príslušného ŠD.
D. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Predčasné odubytovanie študentov a doktorandov z ŠD sa realizuje na základe tlačiva „Žiadosť
o predčasné odubytovanie“, ktoré je zverejnené na webovej stránke stuba.sk. Ubytovaný študent ho
musí vyplniť, podpísať a zaslať mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ ŠDaJ podľa
príslušného ŠD, kde je študent ubytovaný.
2. Dočasné opustenie ŠD bude študentom umožnené prostredníctvom akademického informačného
systému ( AIS ), a to v termínoch od 2.10. až do 9.10.2020. Študent sa prihlási na daný termín v rámci
skúšky na predmet, ktorý sa bude volať „Dodatok k Zmluve o ubytovaní“. Prihlasovanie na všetky
termíny bude spustené od 1.10.2020 o 14:00 hod. a prihlasovať sa študenti môžu do 11:00 hod.
predchádzajúceho dňa, okrem termínu na 2.10.2020, kde bude prihlasovanie ukončené 1.10.2020
o 22:00 hod. Termín, na ktorý sa študent prihlásil je záväzný.
Študentovi, ktorý opustí ŠD počas platnosti Príkazu rektora, nebude povolený vstup do ŠD, z toho
dôvodu je študent povinný zobrať si všetky svoje veci potrebné k štúdiu, vrátane výpočtovej techniky,

všetky cennosti, lieky, osobné a iné doklady, ako aj ostatné veci, ktoré bude alebo by mohol
potrebovať. Ak má ubytovaný v ubytovacom priestore chladničku, ktorú v ňom chce ponechať, je
povinný ju kompletne vyprázdniť, odpojiť z elektrickej siete a označiť svojím menom a priezviskom.
Študent je povinný pred opustením ŠD skontrolovať, či sú všetky elektrické spotrebiče, nachádzajúce
sa v jeho izbe, odpojené z elektrickej siete a všetky vodovodné kohútiky zatvorené.
Vážení študenti,
prosím Vás o pochopenie a rešpektovanie odporúčania rektora STU, a to v záujme ochrany zdravia
nás všetkých.
V Bratislave, 30.9.2020

Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

