
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne (ďalej tiež „ÚZ ŠDaJ“) 

Žiadosť o pridelenie ubytovania študenta so špecifickými potrebami1 v ubytovacích 
zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „ŠD“) 

Meno, priezvisko, titul študenta:  
 

Dátum narodenia: 
 

Adresa trvalého pobytu: 
 
 

Vzdialenosť z miesta trvalého 
pobytu do miesta štúdia v km: 
 

E-mail: Tel. číslo: 

Fakulta: 
 

AIS ID študenta2: 

Študijný program: Forma štúdia: 

Štúdium trvá3 od: do: Ročník štúdia v akad. roku, 
v ktorom má byť pridelené 
ubytovanie: 
 

Doteraz pridelené ubytovanie v ŠD: 
Číslo izby: 

Žiadam o prechodné ubytovanie v ŠD na akademický rok 20......  /  20...... 

na obdobie od: ..............................do: ............................ 
 
Dátum:   ...................................................  

podpis študenta o špecifickými potrebami 

Vyjadrenie fakultného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami: 
 študent má telesné postihnutie dolných končatín a je v evidencii študentov so špecifickými potrebami 
na STU, súhlasil s vyhodnotením svojich špecifických potrieb a vzniká mu nárok na podporné služby podľa vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta 
so špecifickými potrebami 

 uchádzač prijatý do 1. ročníka má telesné postihnutie dolných končatín a súhlasil s vyhodnotením svojich 
špecifických potrieb a vzniká mu nárok na podporné služby podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR číslo 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami 
Dátum:  

  ..............................................................  
podpis fakultného koordinátora 

pre študentov so špecifickými potrebami 

Vyjadrenie dekana fakulty: 
Dátum:  
 

(odtlačok riadkovej pečiatky fakulty)  .........................................................  
 podpis dekana fakulty 

 

Žiadosť sa doručuje na adresu: ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 
Lehota na doručenie žiadosti:  
pokračujúci študenti do: 31.3. v aktuálnom akademickom roku 
uchádzači prijatí do 1. ročníka do: 31.5. 
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Culinková, Ubytovací referát 

e-mail:alena.culinkova@stuba.sk 
 

                                                        
1 Písomnú žiadosť podáva len študent STU alebo uchádzač prijatý do 1. ročníka študijného programu na STU 

s telesným postihnutím dolných končatín, ktorému vzniká nárok na podporné služby  
2 V prípade uchádzača prijatého do 1. ročníka sa uvádza registračné číslo prihlášky na štúdium 
3 Uvádza sa akad. rok začatia štúdia a predpokladaný akad. rok skončenia štúdia podľa štandardnej dĺžky štúdia 

príslušného študijného programu 


