Inštrukcie k ubytovaniu pre novonastupujúcich prvákov
na bakalárske štúdium v akademickom Roku 2022/23

Študenti nastupujúci do prvého ročníka bakalárskeho štúdia na STU, ktorí požadujú pridelenie
ubytovania na internáte, sú povinní podať si žiadosť o ubytovanie prostredníctvom elektronického
systému prístupného na https://ubytovanie.stuba.sk/ (slovenskí študenti) alebo
https://ubytovanie.stuba.sk/en/ (zahraniční študenti). V ubytovacom systéme zahraničný študent je
študent, ktorý nemá trvalý pobyt v štáte, kde je sídlo školy, t. j. nemá trvalý pobyt v SR a z tohto
dôvodu zahraničný študent s trvalým pobytom v Bratislave si nemôže podať žiadosť o ubytovanie
a taktiež nemôže mať trvalý pobyt v študentskom domove.
Termín podávania žiadostí pre pridelenie ubytovania pre akademický rok 2022/23 je do 30. júla 2022.
Termín pre rezervácie izieb bude spresnený v systéme. Študent je povinný si rezervovať izbu
z ponúknutého zoznamu izieb v systéme (v Rezervačnom systéme STU sa automaticky zruší ubytovanie
študentom, ktorí si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervujú izbu). Rezerváciu
izby si môže študent urobiť najskôr v 3. kole rezervácií, nakoľko k rezervácii študent potrebuje AIS ID
číslo, ktoré získa po zápise do štúdia.
Aby mal študent schválenú rezerváciu, musí mu fakulta najskôr schváliť jeho žiadosť o ubytovanie.
Študent, ktorému bola schválená rezervácia izby, musí uhradiť platbu za ubytovanie bankovým
bezhotovostným prevodom za I. platobné obdobie v stanovenej lehote splatnosti a pod správnym
variabilným symbolom. Za oneskorenú platbu, resp. za nesprávnu stanovenú výšku platby, uhradí úrok
z omeškania a zmluvnú pokutu.
Upozorňujeme študentov (ako aj rodičov), že v prípade, ak študent nepodá žiadosť pre pridelenie
ubytovania prostredníctvom elektronického systému v stanovenom termíne, študent nebude môcť byť
ubytovaný na internáte.

Inštrukcie pre prihlásenie sa do systému https://ubytovanie.stuba.sk/, a
https://ubytovanie.stuba.sk/en/:
1. Ako prihlasovacie meno do systému použite svoje „Registračné číslo prihlášky” – ide o dvojčíslie,
ktoré oddeľuje znak lomka (napríklad: „022/333”).
2. Heslo do systému je celé rodné číslo študenta BEZ ZNAKU LOMKA.
Pri prideľovaní ubytovania sa postupuje striktne podľa poradovníka, ktorý je zostavený na základe
bodového hodnotenia získaného v prijímacom konaní, pričom je zohľadňovaná sociálna a zdravotná
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situácia žiadateľov a ďalšie skutočnosti podľa Kritérií ubytovania STU. Vzdialenosť od miesta bydliska sa
nezohľadňuje.
Uchádzačom prijatým do 1. ročníka bakalárskeho štúdia na STU, ktorí už v minulosti boli zapísaní v tom
istom stupni vysokoškolského štúdia na niektorej vysokej škole v SR vrátane STU, sa ubytovanie
prideľuje iba v prípade voľnej ubytovacej kapacity v ŠD. (Kritériá STU / článok 2, bod 7).
Uchádzači, ktorí v čase zápisu na štúdium ešte nedosiahli vek 18 rokov, pri ubytovaní predložia
príslušnému študentskému domovu vyplnené a úradne overené tlačivo Informovaného súhlasu
zákonného zástupcu.
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/uz_sdaj/Informovany_suhlas_pre_studenta_od_zak
onneho_zastupcu.pdf.

Ďalšie informácie ohľadom ubytovania je možné nájsť na stránke: https://www.stuba.sk/657.
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