
 

Vážený študent,  

od 1.6.2021 bude spustený systém Ubytovanie STU pre budúci akademický rok 2021/2022.                   

V prípade, že máte záujem o ubytovanie na BUDÚCI akademický rok, ste povinný si podať NOVÚ 

elektronickú žiadosť pre pridelenie ubytovania v systéme https://ubytovanie.stuba.sk/                          

do 15.7.2021. Elektronické podávanie žiadosti pre pridelenie ubytovania platí pre všetkých 

študentov bakalárskeho, inžinierskeho, doktorandského štúdia. Elektronické žiadosti sú 

povinní si podávať aj zahraniční študenti a aj študenti študujúci v rámci akademickej mobility.  

Študenti študujúci v rámci akademickej mobility (erasmus) si elektronické žiadosti môžu podať 

kedykoľvek, aj po 15.7. a táto žiadosť nebude podaná po termíne. 

Po podaní žiadosti Vám systém automaticky vypočíta bodové hodnotenie pre: štúdium, časovú 

dostupnosť ako aj sociálne štipendium podľa Kritérií pre pridelenie ubytovania STU.  

Žiadosti o ďalšie body, ktoré môžete získať v súlade s Kritériami pre pridelenie ubytovania STU resp. 

dodatkami ku kritériám príslušných fakúlt (zdravotné dôvody, darovanie krvi, členstvo v rôznych 

organizáciách a pod.) ste povinný si podať na študijnom/pedagogickom oddelení počas úradných 

hodín u kontaktných osôb uvedených v systéme ("požiadavky a profil" > "kritéria a kontakty") do 

25.6.2021.  

Súčasne Vás dopredu upozorňujeme na automatické (systémové) rušenia ubytovania 

v prípade ak:  

 si študent do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu,  

Ďalšie informácie ohľadne ubytovania a termínoch sú dostupne priamo v systéme Ubytovanie STU. 

O nových informáciách Vás budeme informovať aj priebežne - vždy minimálne týždeň pred 

príslušným termínom v procese ubytovania.  

          Tím Ubytovanie STU 

Dear foreign students,  

From the 1.6.2021 the system Accommodation of the STU for academic year 2021/2022 will be 

started.. If you are interested in  accommodation for  NEXT academic year, you are obligated to 

submit NEW electronic application for assignment of accommodation in system 

https://ubytovanie.stuba.sk/en/ till the 15.7.2021. Electronic application for assignment of 

accommodation relates to all students of bachelor´s, engineering and PhD. study.  

Foreign students and also students studying within academic mobility are also obligated to 

submit electronic application.  

Students studying within academic mobility (erasmus) can submit electronic applications at any time, 

even after 15.7. and this request will not be made after the deadline. 

After sending the application, the system will automatically calculate your study points according to 

the Criteria for allocating accommodation at STU. 

Next informations about accommodation and terms are available directly in system Accommodation 

of the STU. We will inform you continuosly about new facts – always one  week before relevant term 

in process of accommodation at least.  

 

 Team Accommodation of the STU 

https://ubytovanie.stuba.sk/en/

