
Zásady prideľovania učebno-výcvikových zariadení Strojníckej fakulty 

STU v Bratislave 
 

Termínové turnusy  

V čase školských prázdnin sú zariadenia prevádzkované v týždňových turnusoch s nástupom 

v sobotu od 14:00 hod., s odchodom v nasledujúcu sobotu do 12:00 hod.  

Po dohode so správcom rekreačného zariadenia je možný nástup (príp. odchod) aj v inom 

termíne. Mimo prázdnin možno zariadenia využívať aj na kratšie obdobie (víkendy).  

 

Prideľovanie termínov 

1. Pobyty v termínoch mimo školských prázdnin budú prideľované priebežne počas celého 

roka podľa poradia, v akom sa záujemcovia prihlásili. 

2. Prázdninové pobyty budú prideľované rozhodnutím Sociálnej komisie SjF (ak sa na jeden 

turnus prihlási viac účastníkov).  

 

Počas letných prázdnin 

1. Turnusy termínov treba nahlasovať do 15. mája (do 31. mája záujemca dostane 

vyrozumenie o pridelení, resp. nepridelení žiadaného turnusu).  

2. Nahlásiť možno maximálne 2 alternatívy termínov.  

3. V prípade viacerých záujemcov o jeden termín sú priority v prideľovaní: 

• súčasný zamestnanec SjF,  

• bývalý zamestnanec SjF,  

• zamestnanec STU,  

• účasť v predchádzajúcom roku,  

• práca pre fakultu.... 

• cudzí....  

4. Neobsadené termíny sa ponúknu ostatným záujemcom, prednostne neuspokojeným 

záujemcom z prvého kola prideľovania, prípadne sa budú obsadzovať podľa poradia 

v akom sa ďalší záujemcovia prihlásili. 

 

Záujemca má právo využívať takú kapacitu zariadenia (počet osôb), akú zaplatil.  

Ubytovanie ďalších osôb (bez predbežného odsúhlasenia správcom objektu, resp. osobným 

oddelením a dodatočného zaplatenia), prípadne ubytovanie aj iných osôb ako tých, ktorí sú 



evidovaní na Útvare personálnych a sociálnych činností, sa bude považovať za porušenie 

vnútorných predpisov fakulty a pracovník bude mať zákaz využívať učebno-výcvikové 

zariadenia SjF. 

 

Ubytovanie v  učebno-výcvikovom zariadení bez rekreačného poukazu potvrdeného útvarom 

personálnych a sociálnych činností (podmienené zaplatením za pobyt v učebno-výcvikovom 

zariadení) nie je možné. 

  

Ak na turnus prihlásil jeden účastník taký počet osôb, ktorý zodpovedá obsadeniu iba jednej 

časti rekreačného zariadenia a nesúhlasí s ubytovaním ďalších osôb v druhej časti rekreačného 

zariadenia (chce mať rekreačné zariadenie iba pre seba), zaplatí za obsadenie celého 

rekreačného zariadenia s poplatkom 7,- €/deň a osobu. 

 

Poplatky za rekreačné zariadenia:  

Zamestnanci fakulty a najbližší rodinní príslušníci zamestnanca SjF 5,- € osoba/deň 

Zamestnanci STU 5,- € osoba/deň 

Dôchodcovia  5,- € osoba/deň 

Iné osoby  7,- € osoba/deň 

Deti do 2 rokov – bez nároku na lôžko zdarma 

 

Za každú bunku sa platí zábezpeka vo výške 50,‐ €, ktorá sa po bezškodovom priebehu 

pobytu účastníkom vráti. 

 

V zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2012 a jej špecifického dodatku ku KZ, na rekreáciu 

v zariadeniach STU zamestnancom a ich najbližším rodinným príslušníkom (manžel, 

manželka, nezaopatrené dieťa) poskytne zamestnávateľ príspevok zo sociálneho fondu vo 

výške 1,- €/deň. Príspevok bude vyplatený na základe písomnej žiadosti zamestnanca SjF  

1 krát ročne maximálne na 7 dní.  

 

Vypracované dňa 09.07.2012      

 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

         dekan fakulty 


