
Ubytovacia komisia FCHPT STU v Bratislave 

 

Ahojte, chceli by sme vám predstaviť Ubytovaciu komisiu FCHPT STU v Bratislave. 

Ubytovacia komisia fakulty (UK) je zložená zo zamestnancov školy a zo študentov. 
Predsedom ubytovacej komisie je pani prodekanka, doc. Ing. Monika Bakošová CSc.. 
Kontaktnou osobou pre ubytovanie študentov z radov zamestnancov je vedúca pedagogického 
oddelenia, Mgr. Anna Balogová. Študentská časť ubytovacej komisie má 5 členov, pričom 
každý ročník bakalárskeho stupňa zastupuje jeden študent. Študenti inžinierskeho 
a doktorandského stupňa majú po jednom zástupcovi. Aktuálni členovia UK sú uvedení na 
webovej stránke UK:  

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/ubytovanie.html?page_id=2462.  

Tu sú zverejnené aj kritériá pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU 
spolu s dodatkom FCHPT k týmto kritériám. UK musí postupovať v súlade s týmito 
pravidlami.   

Činnosť UK je sústredená na obdobie 5 mesiacov počas roka, ktoré začína začiatkom 
mája a končí 30. septembra, kedy všetky náležitosti spojené s ubytovaním preberá Ubytovacie 
oddelenie STU. Takže ako vyzerá našich 5 mesiacov práce? 

Počas mesiacov máj a jún Vás UK informuje o potrebných termínoch, ktoré je nutné 
dodržiavať, aby Vám bolo v správny čas pridelené ubytovanie. Najdôležitejšou úlohou  počas 
týchto mesiacov je zbieranie potvrdení na pridelenie bodov podľa dodatku FCHTP ku 
kritériám pre pridelenie ubytovania študentom. Tieto body sa pripočítajú k bodom získaným 
za prospech a ďalšie aktivity určené kritériami pre prideľovanie ubytovania študentom STU. 
Podľa získaných bodov sa tvorí poradovník na pridelenie ubytovania. Najviac bodov môžu 
študenti získať za svoj prospech v štúdiu. Ďalej môžu body získať za rôznu mimoškolskú 
činnosť alebo aktivitu v organizáciách, akými sú napríklad Študentský parlament, Rada 
ubytovaných študentov, Best a podobne. Ďalšie body môžu študenti získať za darcovstvo krvi, 
reprezentáciu školy, či už vo vede alebo v športe a v rôznych iných kategóriách. Časová 
dostupnosť trvalého bydliska študenta od Bratislavy hromadnou dopravou, ktorá je menšia 
ako 60 minút, je penalizovaná, t. j. študent stráca body. Všetko o bodovaní nájdete na našej 
stránke. 

Počas mesiacov júl až september sa na stretnutiach Ubytovacej komisie FCHPT 
prideľuje ubytovanie podľa vytvoreného poradovníka vzhľadom na kapacitu, ktorá je určená 
pre študentov FCHPT. Ubytko sa prideľuje podľa dvoch poradovníkov. Jeden je pre 
novonastupujúcich študentov, ktorí sú usporiadaní v poradovníku podľa počtu bodov 
získaných za prospech na strednej škole a druhý poradovník je pre starších študentov a je 
vytvorený podľa počtu bodov, ktoré študenti získali za predchádzajúci akademický rok. 
Dôvodom viackolového prideľovania ubytovania je druhé kolo prijímacieho konania na 
bakalárske štúdium a nevyhnutnosť riešiť odvolania študentov voči neprideleniu ubytovania. 



Po pridelení ubytovania nastáva obdobie schvaľovania rezervácií, ktoré robí systém 
automaticky. Po schválení rezervácie majú študenti určitý čas na zaplatenie bytného. 
V druhom a ďalších kolách prideľovania ubytovania a aj počas semestra majú študenti na 
zaplatenie bytného len 5 dní. Treba pamätať na to, že do 5 dní musí byť daná suma už na účte. 
Termín platby bytného je najdôležitejší dátum, ktorý by si mal každý študent pamätať, pretože 
ak ho premešká, automaticky stráca nárok na ubytovanie. 

Od 30. septembra preberá povinnosti spojené s ubytovaním Ubytovacie oddelenie 
STU. S vedúcou prevádzkového úseku – Správa ÚZ ŠDaJ, Ing. Evou Benkovou, sme pre vás 
pripravili krátky rozhovor, v ktorom sa dozviete, ako to funguje počas semestra 
s prideľovaním ubytovania. 

 

1.Ako často si počas semestra musia študenti aktualizovať žiadosti o ubytovanie? 

- Študent, ktorý chce byť naďalej v poradovníku príslušnej fakulty, si musí raz za 10 dní 

potvrdzovať žiadosť v systéme www.ubytovanie.stuba.sk . Asi cca 3 dni pred vypršaním 

lehoty mu systém zašle informáciu, že mu vyprší lehota žiadosti. 

 

2. Podľa akého poradovníka prideľujete ubytovanie počas semestra?  

- Od 1. októbra prideľuje ubytovanie a rezerváciu konkrétnej izby pre študentov Ubytovacie 

oddelenie Správy ÚZ ŠDaJ. 

    Systém prideľovania ubytovania počas akademického roku je na základe vytvoreného 

poradovníka príslušnej fakulty. V prípade, že sa z ŠD predčasne odubytuje študent, voľné 

miesto sa pridelí prioritne podľa nasledovného kľúča: 

a) študentovi, ktorý je prvý v poradovníku tej istej fakulty, z ktorej bol aj odubytovaný študent 

(takže keď odíde prvák, tak voláme z poradovníka prvákov). Ak už prváci a pokračujúci 

nemajú záujem, tak 

b) vyberie sa záujemca o ubytovanie z poradovníka inej fakulty, ktorá má na danom ŠD 

pridelenú ubytovaciu kapacitu, 

c) vyberie sa záujemca o ubytovanie z poradovníka inej fakulty, ktorá nemá na danom ŠD 

pridelenú ubytovaciu kapacitu. 

 

3. K akému dátumu v mesiaci prideľujete ubytovanie? Vždy je to len k 1.dňu mesiaca, alebo 

aj k 15.temu ?  

- Ubytovanie sa študentovi pridelí bezodkladne, hneď ako zistíme, že je v ŠD je voľné miesto 

(t.j. ak sa študent predčasne odubytuje, resp. nenastúpi do ŠD), takže kedykoľvek v mesiaci. 

 



4. Akou formou oslovujete študentov, ktorým chcete prideliť ubytovanie, formou e-mailu 

alebo telefonátu? 

- Študentov kontaktujeme jedine telefonicky, nakoľko je to najrýchlejší spôsob obsadenia 

voľného miesta. Platí dohoda, že ak študent 3x nezdvihne, tak ho vyradíme z poradovníka. 

 

5. Akú dobu majú študenti na to, aby zaplatili prvú platbu za internát, keď im pridelíte 

ubytovanie? 

- Študent musí zaplatiť do 5 dní od rezervácie izby a platba už musí byť na našom účte.  

(Všetky informácie o dátume splatnosti platby, č. účtu a správny variabilný symbol študentovi 

zašle systém automaticky.) 

 

6. Kedy ubytovacie oddelenie vyradí študenta z poradovníka? 

- Platí dohoda, že ak študent 3x nezdvihne, tak ho vyradíme z poradovníka. Ak študent, 

ktorému voláme, odmietne voľné miesto z rôzneho dôvodu (napr. chce len jednotku, preferuje 

iba kmeňový internát, atď.), tiež platí dohoda, že takého študenta máme z poradovníka 

vylúčiť.  

 

 

A na záver ešte zopár informácií. Ubytovacia komisia FCHPT rieši ubytovanie pre 
všetkých študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Strojnícka fakulta 
má svoju osobitnú Ubytovaciu komisiu SjF. 

Na internáte Mladá Garda a Mladosť fungujú tzv. Rady ubytovaných študentov 
(RUŠ). RUŠ je poradným orgánom vedúceho správy ŠD, s vedením ŠD prerokováva návrhy 
na sankcie za porušenia Ubytovacieho poriadku, zaujíma stanoviská a pripomienkuje 
materiály vedenia a študentského domova v oblastiach ubytovania, stravovania, športového a 
kultúrneho vyžitia. RUŠ pre študentov organizuje hlavne „antibordely“ na ŠD, za ktoré 
študenti získavajú 20 bodov navyše k ubytovaniu. 

Pripravujeme mnoho noviniek a vylepšenia ubytovacieho systému, tak isto 
aj zlepšenie našej webovej stránky. Sledujte teda naše novinky. V budúcom čísle pre vás 
pripravujeme článok o bodovom hodnotení k ubytovaniu. 

 

S pozdravom, vaša UK 


