Milí študenti,
Oznamujem Vám, že platbu za posledné platobné obdobie je potrebné uhradiť do 30.4.2015
( platba už musí byť na našom účte).
Svoj aktuálny stav konta si môžete skontrolovať v rezervačnom systéme:
https://ubytovanie.stuba.sk/ v záložke rezervácie a ubytovanie - platba bytného - stav, kde
Vám bola vygenerovaná faktúra za posledné platobné obdobie. Ubytovanie máte nastavené
do dňa ukončenia štúdia v príslušnom ročníku v zmysle harmonogramu akademického roka,
vydaného dekanom príslušnej fakulty pre rok 2014/2015 ( ďalej len „Harmonogram“).
V prípade, že máte na svojom konte vykázané aj nedoplatky (viď upomienka) ste povinní ich
uhradiť ešte pred odubytovaním z ŠD.
Študenti končiacich ročníkov ( 3. resp.4.roč.) Bc. štúdia a študenti 2.roč. Ing. štúdia
( štúdium končia štátnou skúškou), môžu bývať na ŠD do dátumu poslednej štátnej skúšky.
Nakoľko sa štátnice konajú v niekoľkých dňoch, nevieme študentovi určiť presný dátum
štátnic. Z tohto dôvodu sa študentovi nastavil v ubytovacom systéme posledný možný termín
konania štátnic, ktorý je uvedený v Harmonograme podľa jednotlivých fakúlt. Ak študent má
štátnice v inom termíne t.j. napríklad: študenti SvF majú termín štátnic v dňoch 29.5., 5.6.
a 12.6., tak v ubytovacom systéme má študent nastavený dátum odubytovania 12.6.2015
( posledný deň štátnic), ale ak študent má štátnice určené na 5.6.2015, tak študent uhradí
alikvotnú časť len do 5.6.2015 a študent je aj povinný sa odubytovať v tento deň.
Študent v tomto prípade si musí sám vypočítať alikvotnú časť za ubytovanie.
Vzor výpočtu: Predpis (suma za dva mesiace) / počet dní v platobnom období * počet dní
ubytovania
Napríklad: Študent má nastavené ubytovanie do 12.6.2015 ( posledný deň štátnic SvF), ale
študent má štátnicu dňa 5.6.2015 : Napr.: 153,40/61*36= 90,53 € (61-počet dní v platobnom
období máj/jún, 36-počet dní ubytovania v máji 31dní a v júni 5dní).
Študenti, ktorí majú štátnicu až v mesiaci júl 2015, si musia predpis vydeliť 62 dňami, t.j.
počtom dní v platobnom období za júl-august 2015.
Vzor výpočtu: Predpis (suma za dva mesiace) / počet dní v platobnom období * počet dní
ubytovania
Napríklad: študent má štátnicu 10.7.2015, tak študent si vypočíta alikvotnú časť:
Napr.: 153,40/62*10 = 24,74 € (62- počet dní v platobnom období júl/august, 10-počet dní
ubytovania v júli).
V prípade, že sa študent nestihne odubytovať do dňa, kedy má štátnu skúšku, študent sa musí
odubytovať v nasledujúci najbližší pracovný deň. Platbu za ubytovanie, kedy už nie je
študentom STU, ubytovaný uhradí v hotovosti v zmysle platného cenníka pre neštudujúcich
na príslušnom ŠD.
Odubytovanie na ŠD je možné len v pracovné dni počas úradných hodín, to znamená, že
ak Vám odubytovanie vychádza na piatok, odubytovať sa musíte v piatok resp. najbližší
nasledujúci pracovný deň, t.j. v pondelok.
Ostatní študenti, ktorí nekončia štúdium štátnou skúškou, majú ubytovanie nastavené do
3.7.2015, v zmysle Harmonogramu. Študent musí uhradiť ubytovanie za platobné obdobie
máj/jún 2015 a aj za alikvotnú časť za mesiac júl ( t.j. 3 dni) a študent je povinný sa k tomuto
dátumu odubytovať.

Platbu za posledné platobné obdobie je potrebné uhradiť do 30.4.2015 ( platba už musí byť na
našom účte).
DOKTORANDI STU majú v rezervačnom systéme vygenerované faktúry už za platobné
obdobie máj/jún a júl/august 2015 ( t.j. ubytovanie do 31.8.2015). Faktúra za posledné
platobné obdobie júl/august má splatnosť až 15.6.2015.
V prípade, že máte nejaké nejasnosti ohľadne svojho konta, môžte kontaktovať zodpovedné
osoby podľa príslušných internátoch.
Kontakty zodpovedných osôb:
1) Elena TROCHTOVÁ , e-mail: elena.trochtova@stuba.sk, telefón: 0918 664 010
-ubytovateľka ŠD SVORADOV a DOBROVIČOVA
2) Mgr. Alena CULINKOVÁ, e-mail: alena.culinkova@stuba.sk, telefón: 0918 664 002
-ubytovateľka ŠD J.HRONCA a N.BELOJANISA a ŠD AKADEMIK
3) Daria VRECNÍKOVÁ, e-mail: daria.vrecnikova@stuba.sk, telefón: 0918 664 049
-ubytovateľka ŠD a MLADÁ GARDA a MLADOSŤ.
Správa ÚZ ŠDaJ STU

