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 Inštrukcie pre nastupujúcich prvákov – druhé kolo 
 
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 stránke 
https://ubytovanie.stuba.sk/. 

 
Termín podávania žiadostí pre pridelenie ubytovania pre akademický rok 

2018/2019 je do 25. augusta 2018. Termín pre prípadné rezervácie izieb bude 
spresnený priamo v systéme. 
 Rezerváciu izby si môže študent urobiť až po zápise, nakoľko k rezervácii 
študent potrebuje AIS ID číslo, ktoré získa po zápise do štúdia. Aby mal študent 
schválenú rezerváciu musí mu fakulta prideliť 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 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. 
 
 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 rezervácii izby 

 Študentom, prijatým v druhom kole prijímacieho konania („aktuálni maturanti 

2018“1,2)), môže byť po zápise do štúdia pridelené ubytovanie.  

 Po pridelení ubytovania je študent povinný rezervovať si izbu  

z ponúknutého zoznamu izieb s voľným lôžkom podľa inštrukcií v systéme.  

 V Rezervačnom systéme STU sa automaticky zruší ubytovanie študentom, 

ktorí si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervujú izbu. 

 
1) „Uchádzačom prijatých do 1. ročníka bakalárskeho študijného programu 
uskutočňovaného na STU, ktorí v minulosti neštudovali na STU, sa prideľuje 
ubytovanie z vyčlenenej ubytovacej kapacity určenej pre študentov 1. ročníka, ktorá je 
určená tak, aby bola uspokojená väčšina oprávnených žiadateľov. Výnimku tvoria 
uchádzači prijatí 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, pričom týmto uchádzačom sa ubytovanie prideľuje iba v prípade 
voľnej ubytovacej kapacity v ŠD.“ (Kritériá STU / článok 2 bod 7) 
2) Uchádzačom, ktorí nematurovali v  školskom roku 2017 / 2018,  
sa ubytovanie prideľuje iba v prípade voľnej ubytovacej kapacity v ŠD. 
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