
POKYNY K NÁSTUPU DO UBYTOVACIEHO ZARIADENIA STU PRE: 
 

novonastupujúcich študentov STU 1. ročníka Bc., Ing. a PhD. štúdia / SR 
(ďalej len „študent“) 

 
1. Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie v študentskom domove STU v Bratislave, je 
povinný ihneď po zápise si rezervovať izbu cez https://ubytovanie.stuba.sk/ a najneskôr do  
5 kalendárnych dní od rezervácie izby uhradiť poplatok za ubytovanie za prvé dva 
mesiace akademického roku podľa pokynov v Rezervačnom systéme – Platba bytného. 
 
2. Realizácia platby: - bezhotovostným bankovým prevodom  
   - je zakázané platbu hradiť poštovou poukážkou 
 
3. Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
   Číslo účtu: SK2081800000007000078344 
   BIC: SPSRSKBAXXX 
 
4. Variabilný symbol (VS) každého študenta je 10 miestny. Pokyn na používanie VS je 
zverejnený na webovej stránke stuba.sk: 
 
http://www.stuba.sk/new/docs//stu/pracoviska/uz_sdaj/Pokyn_na_pouzivanie_variabilnych_s
ymbolov_pri_platbach_za_ubytovanie_na_SD_STU_1.pdf 
 
5. Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, sa môže ubytovať v ŠD na rezervovanú 
izbu až od 2.9., resp. až prvý pracovný deň v mesiaci september. 
 
6. Študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia, ktorý neuhradí cenu za ubytovanie 
za I. platobné obdobie v stanovenej lehote splatnosti, t.j. do 15.8. alebo ju uhradí pod 
nesprávnym variabilným symbolom, sa nebude rušiť ubytovanie.  

    Študent za oneskorenú platbu resp. za nesprávnu stanovenú výšku platby uhradí úrok z 
omeškania a zmluvnú pokutu.  
 
7. Systém automaticky zruší ubytovanie študentovi prvého, druhého a tretieho stupňa 
štúdia, ktorý si do stanoveného termínu od pridelenia ubytovania nerezervuje izbu. 
 
8. Po zrušení ubytovania z dôvodu, ktorý je uvedený v bode 7) zašle Systém študentovi 
správu (e-mail) o zrušení jeho ubytovania s uvedením dôvodu. 
 
9. Ak študent uhradí platbu a nenastúpi do študentského domova najneskôr do 15.10., 
stráca nárok na ubytovanie a zároveň stráca nárok na vrátenie zaplateného poplatku. 
 
10. Pri ubytovaní je nutné na ubytovacom oddelení predložiť: 
- AIS ID číslo, 
- občiansky preukaz, 
- 2x FOTO (veľkosť ako na OP), 
- doklad o úhrade platby (len pokračujúce ročníky), 
- čestné prehlásenie o zdravotnom stave (netrpím žiadnou infekčnou chorobou a 
môžem bývať v kolektíve), 
- lôžkoviny (paplón, vankúš, návliečky), 
- tlačivo na prechodný pobyt - https://ubytovanie.stuba.sk/files/prechodny_pobyt.pdf 
 
Dôležité upozornenie: 
Každý študent (ubytovaný v študentských domovoch STU) je povinný si zabezpečiť 
vlastný paplón, vankúš, plachtu a posteľné obliečky. Bez týchto posteľovín nebude 
študent ubytovaný v ŠD. 
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