
Vážení študenti, 

oznamujeme Vám, že sa môžete prísť ubytovať na príslušný ŠD, a to aj v prípade, 

že sa vaša fakulta rozhodne pre dištančné vzdelávanie, nakoľko v „zelenej fáze“ 

neplatia pri ubytovaní žiadne obmedzenia. 

Ak ste vzhľadom na nejasnú situáciu ohľadne formy vzdelávania za ubytovanie 

nezaplatili načas,  za oneskorenú platbu za mesiac september vám budú odpustené 

„úrok z omeškania a zmluvná pokuta“. Platbu je však potrebné uhradiť najneskôr do 

15.9.2021. 

V prípade, že nie ste ubytovaní (nepodpísali ste Zmluvu o ubytovaní a neprevzali ste 

kľúče od izby), ale za ubytovanie ste už zaplatili, a rozhodnete sa nevyužiť ubytovacie 

služby z dôvodu, že vzdelávanie na vašej fakulte bude prebiehať výlučne dištančnou 

formou, bude vám platba vrátená v plnej výške najneskôr do 30 pracovných dní od 

dátumu zaslania Žiadosti o vrátenie platby z dôvodu prebiehajúceho dištančného 

vzdelávania . 

Žiadosť o vrátenie platby zasielajte mailom ubytovateľkám Ubytovacieho referátu ÚZ 

ŠDaJ podľa príslušného študentského domova. 

V prípade, že ste už ubytovaní (podpísali ste Zmluvu o ubytovaní a prevzali kľúče od 

izby), a  z dôvodu, že vzdelávanie na vašej fakulte bude prebiehať výlučne 

dištančnou formou sa rozhodnete predčasne odubytovať (bez splnenia podmienky 

zabezpečiť za seba náhradu),  bude vám vrátená alikvotná časť platby, a to najneskôr 

do 30 pracovných dní od dátumu odubytovania.  

V takomto prípade ste povinní odubytovať sa najneskôr do 30.9.2021. 

V Bratislave, 6.9.2021 

Ing.František Hulík 

riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear students, 

 

We would like to inform you that, you can come to check-in to 

appropriate student dormitory (SD), even if your faculty opts for distance 

learning, as there are no accommodation restrictions in the „green 

phase“. 

 

If you have not paid on time due to the unclear situation regarding the form 

of education for accommodation, you will be forgiven „interest on 

arrears and a contractual penalty“ for late payment for the month of 

September. However, the payment must be made no later than 15.9.2021. 

 

If you are not accommodated (you have not signed the Accommodation 

Agreement and did not receive the room keys), but you have already paid 

for the accommodation, and you decide not to use the accommodation 

services due to the fact that education at your faculty will be exclusively 

distance. refunded in full no later than 30 working days from the date of 

sending the Request for Refund due to ongoing distance learning. 

Send a request for a refund by e-mail to the accommodation providers of 

the Accommodation Department of the UZ SDaJ according to the relevant 

student dormitory. 

 

If you are accommodated (you have signed the Accommodation 

Agreement and taken over the room keys),and due to the fact 

 

In Bratislava, on the 6.9.2021 

Ing.František Hulík 

Director of the ASDaDH of the STU 
 


