
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
S T A V E B N Á  FA K U LT A

Informácie k ubytovaniu:
AKO POŽIADAŤ O UBYTOVANIE: 
Elektronicky na www.ubytovanie.stuba.sk do 31. 7. 2020.

KTO DOSTANE UBYTOVANIE:
všetci novo-nastupujúci študenti prvého ročníka, ktorí:
- ešte nikdy neštudovali na žiadnej z fakúlt STU, 
- podali si žiadosť o ubytovanie, 
- vykonajú zápis v riadnom termíne.

Študenti, ktorí budú mať odložený zápis nahlásia záujem o ubytovanie do 31.7.2020 ubytovacej komisii na 
e-mail ubytovanie@zssvf.sk. Zápis v náhradnom termíne je však nutné vykonať najneskôr do 31.8.2020.

AKO SI REZERVOVAŤ IZBU:
Novo-nastupujúci študent prvého ročníka si môže izbu rezervovať až po zápise – musí mať pridelené AIS 
ID číslo, ktoré vám pošle ŠO spolu s potvrdením o zápise na štúdium. 2. 8. 2020 - 9. 8. 2020 bude otvorený 
ubytovací systém a študent bude mať možnosť rezervovať si izbu. Následne 10. 8. 2020 bude prebiehať 
schvaľovanie rezervácií – o výsledku budete informovaní v systéme v sekcii „Rezervácia izby“.

PRIHLASOVACIE ÚDAJE DO SYSTÉMU SÚ:

Do zápisu na štúdium:
- prihlasovacie meno: vaše číslo prihlášky (uvedené v dekréte o prijatí) 
- heslo: vaše rodné číslo, bez znaku / (lomítka)

Po zápise na štúdium:
- prihlasovacie meno: rovnaké ako do AIS (najčastejšie xpriezvisko) 
- heslo: rovnaké ako do AIS

POSTUP PO PRIHLÁSENÍ DO SYSTÉMU:

- v hornom menu sa nastavíte na položku „požiadavky a profil“ 
- v ľavom menu zvolíte položku „osobné údaje“ 
- vyplníte požadovaný údaj v odporúčanom tvare a kliknete „uložiť“ (rozsvieti sa zelená položka „Informácia: 

údaje boli úspešne uložené“!) 
- v ľavom menu zvolíte položku a kliknete „žiadosť o internát“ 
- z kontextového menu zmeníte stav žiadosti z „nepodaná“ na „podaná žiadosť na štúdium na fakulte SvF…“ 

a kliknete na „Uložiť zmeny“ (rozsvieti sa zelená položka „Informácia: nastavenie žiadosti pre pridelenie 
ubytovania pre SvF bolo uložené“) 

- zobrazením informácie v poslednom bode je žiadosť o internát podaná.
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Ubytovanie študentov Stavebnej fakulty (SvF)

INTERNÁTY PRE ŠTUDENTOV SVF:

 ŠD Jura Hronca (známe aj ako Bernolák) 
 adresa: Bernolákova 1, 811 07 Bratislava (pri Račianskom mýte) 
 vzdialenosti: fakulta 9 minút pešo, centrum 15 minút pešo 
 charakter ubytovania: 2 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením

 ŠD Dobrovičova (známe aj ako Dobrovička, v minulosti aj Suvorák) 
 adresa: Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava (pri Novom SND / Eurovei) 
 vzdialenosti: fakulta 15 minút pešo, centrum 5 minút pešo 
 charakter ubytovania: 2 - 5 lôžkové izby, spoločné sociálne zariadenia

Všetky informácie o ubytovaní nájdete na www.svf.stuba.sk g Študenti g  Ubytovanie.

 

 

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK

nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu na adrese: ubytovanie@zssvf.sk.


