
Od študentov pre študentov

Ubytovacia komisia FCHPT



Poradovník na pridelenie ubytovania 
sa tvorí na základe 
získaných bodov
počas predchádzajúcich semestrov

Body k ubytovaniu môžeš Body k ubytovaniu môžeš 
získať za:
� Prospech
� Mimoškolské aktivity
� Sociálne a zdravotné kritéria
� Reprezentácia školy vo vede, športe a 

inom..
� Darovanie krvi, antibordel, študentské 

voľby



Nemusíš doručiť tieto potvrdenia:
� za prospech- sa prideľujú automaticky, 
� za vzdialenosť - je automatická penalizácia, 
� za sociálne kritérium - podľa sociálneho štipendia 
� za aktivitu v organizáciách - doručujú predsedovia� za aktivitu v organizáciách - doručujú predsedovia
� antibordel - doručuje RUŠ-ka
� za všetky iné aktivity doručuje zoznam a bodové hodnotenie zodpovedný 

(predseda organizácie, predseda organiz. výboru, profesor a pod.)

Musíš doručiť sám tieto potvrdenia 

� potvrdenia o darcovstve krvi, VŠETKY POTVRDENIA 
� sirotsképotvrdenia, MUSIA BYŤ OZNAČENÉ 
� zdravotné potvrdenia od odborného lekára TVOJIM ID



� Na webovej stránke: www.ubytovanie.stuba.sk
prihlasovacie údaje ako v AIS-systéme

� Následne: 
- v ľavom bočnom menu kliknite na "osobné údaje" a 

zadajte zadajte 
svoje telefónne číslo
- v ľavom bočnom menu kliknite na "žiadosť o internát" a 
podajte si žiadosť* pre príslušné štúdium**

� Treba sledovať termín od kedy do kedy sa podávajú žiadosti! 

� Termín podávania žiadostí pre pridelenie ubytovania: 
do 15.07.2015



� Doručenie potvrdenína pridelenie bodov najneskôr do 19.6.2015– na študijné 
oddelenie (svojej referentke) 

� Termín podávania prihlášok: do 15.7.2015. cez webovú stránku 
www.ubytovanie.stuba.sk

REZERVOVA Ť SI IZBU
Termíny rezervácií izieb:Termíny rezervácií izieb:
� 1.kolo rezervácií: od15.6.2015 00:00:00 do30.6.2015 23:59:59
� 2.kolo rezervácií: od1.7.2015 00:00:00 do31.7.2015 23:59:59
� schvaľovanie rezervácií
� 3.kolo rezervácií: od2.8.2015 00:00:00 do9.8.2015 23:59:592
� schvaľovanie rezervácií a prideľovanie izieb 
� (budúci prváci po zápise na štúdium)
� 4.kolo rezervácií: od11.8.2015 00:00:00

� PRVÁ PLATBA ZA INTERNÁT !!!!!



� TERMÍN 1. SPLÁTKY ZA UBYTOVANIE
je do 15.8.2015

→ do tohto termínu musí byť platba prevedená na účet ÚZ ŠDaJ
STU v Bratislave 

Realizácia platby: 
bankovým prevodom (je zakázané platbu hradiť 

poštovou poukážkou)
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 
Číslo účtu: SK2081800000007000078344, 
BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: každý študent má svoj



Stránka ŠD Mladá garda:
http://www.garda.sk/

Pri ubytovaní je nutné na ubytovacom oddelení 
predložiť:predložiť:

- občiansky preukaz
- 2x foto
- doklad o úhrade bytného
- čestné prehlásenie o zdravotnom stave: 
,,Netrpím žiadnou infekčnou chorobou a môžem bývať 
v kolektíve.“



� Bloky A,B,C,D,E

Internet klub Mladá garda - IKMG
http://www.scs.sk/ikmg/

internet@garda.skinternet@garda.sk

� Bloky H,I,J,K,L

Chemnet
http://www.chemnet.sk/

inet@chemnet.sk





� Za každé hrubé porušenie Ubytovacieho poriadku ŠD 
– penalizácia  -25bodov

� Za porušenie Ubytovacieho poriadku ŠD a vylúčenie 
z ŠD –penalizácia -150bodov

� Za omeškanie platby za internát –

penalizácia -50 až -100 bodov




