INŠTRUKCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ PRE PRIDELENIE
UBYTOVANIA A K REZERVÁCIÁM IZIEB PRE NASTUPUJÚCICH
PRVÁKOV
Študenti nastupujúci do prvého ročníka bakalárskeho štúdia na niektorú z fakúlt
alebo ústavov STU sú v prípade, ak požadujú o pridelenie ubytovania na internáte,
povinní podať si žiadosť o ubytovanie prostredníctvom elektronického systému
prístupného na stránke https://ubytovanie.stuba.sk/.
Termín podávania žiadostí pre pridelenie ubytovania pre akademický rok
2012/2013 je do 21. júla 2012. Termín pre prípadné rezervácie izieb bude upresnený
priamo v systéme.
Rezervácia izby nie je povinná, odporúčame ju pre študentov, ktorí sa
poznajú a vedia, že chcú bývať spoločne. Ostatným študentom budeme prideľovať
ubytovanie tak, aby podľa možností boli študenti prvého ročníka na izbách spolu.
Upozorňujeme študentov (ako aj ich rodičov), že v prípade, ak študent nepodá
žiadosť pre pridelenie ubytovania prostredníctvom elektronického systému v
stanovenom termíne, študent nebude môcť byť ubytovaný na internáte (počas
celého akademického roka 2012/2013).
Inštrukcie pre prihlásenie sa do systému https://ubytovanie.stuba.sk/
1. Ako prihlasovacie meno do systému použite Vaše “Registračné číslo prihlášky” ide o dvojčíslie, ktoré oddeľuje znak lomka (napríklad: ”022/333”).
2. Heslo do systému je Vaše celé rodné číslo BEZ ZNAKU LOMKA.
Inštrukcie k podávaniu žiadostí pre pridelenie ubytovania
1. Po prihlásení do systému v ľavej časti menu kliknite na “osobné údaje”, vyplňte
Vaše telefónne číslo a kliknite na tlačidlo “Uložiť”.
2. Potom v ľavej časti menu kliknite na “žiadosť o internát”, vo výberovom políčku
vyberte možnosť “podaná žiadosť na prihlášku na fakulte XXX, stupeň štúdia: 1,
ročník: 0, štud. program: XXX” a kliknite na tlačidlo “Uložiť”. V prípade, ak z
dôvodu nedostatočných kapacít nebude možné vyhovieť žiadosti (študent býva
blízko Bratislavy), si môžete pred uložením žiadosti zaškrtnúť políčko “mám
záujem o informácie ohľadne prípadnej možnosti ubytovania na internáte v
Gabčíkove” (ubytovanie v Gabčíkove nemusí byť sprístupnené pre aktuálny
akademický rok - prípadné informácie budú zaslané študentom len v prípade ak
bude tento internát sprístupnený).
3. Po týchto krokoch by ste v systéme mali vidieť pod horným menu: “Informácia:
máte podanú 1 žiadosť pre pridelenie ubytovania (žiadosť bola podaná načas)“
čo znamená, že Vaša žiadosť je zaevidovaná.
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NEPOVINNÉ - inštrukcie k rezervácii izby:
1. Rezervácie izieb pre novonastupujúcich prvákov budú prístupné až po termíne
zverejnenom v systéme. Dovtedy sú rezervácie prístupné len pre súčasných
študentov STU.
2. Po spustení 3. kola rezervácií kliknite v hornom menu na “rezervácie izieb”,
následne v ľavej časti menu kliknite na “rezervácia izby”. Zo zoznamu blokov
(častí) internátu vyberte príslušný blok (ak viete presne kde chcete bývať) v
opačnom prípade vyberte možnosť “všetky bloky” a vyberte typ izby. Možné
voľby pre typ izby sú napríklad: “trojka - všetky” - zoznam všetkých
trojlôžkových izieb na vybranom bloku, “trojka - 1 voľné miesto” - zoznam
všetkých takých 3 lôžkových izieb z vybraného bloku, kde je presne jedno voľné
miesto (t.j.: danú izbu si už rezervovali 2 študenti a zostávana v nej jedno voľné
miesto), podobne to platí aj pre “trojka - 2 voľné miesta”, “trojka - 3 voľné
miesta”, atď.
3. Po určení bloku a typu hľadanej izby kliknite na “Vybrať”.
4. Pod tlačidlom “Vybrať” sa Vám zobrazia nájdené izby podľa Vašich kritérií
(samozrejme len ak izby vyhovujúce kritériam existujú) a z týchto izieb si môžete
vybrať, na ktorej by ste chceli bývať. Za číslom izby vždy vidíte aj počet
študentov, ktorí si danú izbu zo zoznamu rezervovali.
5. Po zvolení izby kliknite na tlačidlo “Zapísať”.
6. Po úspešnej rezervácii izby sa Vám na obrazovke zobrazí Vami rezervovaná izba.
Po uzavretí systému na podávanie žiadostí pre pridelenie ubytovania a rezervácie
izieb bude v systéme zverejnený zoznam študentov, ktorým bolo pridelené
ubytovanie (najneskôr do 31. júla 2012). Po tom, čo študent dostal pridelené
ubytovanie je povinný zaplatiť bytné za prvé dva mesiace akademického roku
2012/2013
podľa
inštrukcií,
ktoré
budú
zverejnené
v
systéme
https://ubytovanie.stuba.sk/ a budú prístupné až po prihlásení (horné menu
“rezervácia izieb” a ľavé menu “platba bytného”). V prípade, ak študent do
stanoveného termínu neuhradí bytné, bude mu pridelenie ubytovania zrušené (na
celý akademický rok 2012/2013). Preto prosíme študentov (a ich rodičov), aby
hneď po zverenení zoznamu študentov prvého ročníka, ktorým bolo pridelené
ubytovanie (v systéme na podávanie žiadostí pre pridelenie ubytovania) sledovali
zverejnenie inštrukcií k platbám za ubytovanie a nezabudli zaplatiť bytné podľa
inštrukcií zverejnených v systéme a najmä do termínu zverejneného v systéme.
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