
Ubytovanie študentov v UZ VD  

na akad. rok 2016/2017 
 

•  V akad. roku 2016/2017 študenti 2. – 5. ročníka  sa môžu pred 
začiatkom výučby zimného semestra ubytovať nasledovne :   
 
    pondelok     19. 09. 2016   od  7.00 hod.   do   14.00.hod 

    utorok          20. 09. 2016   od  7.00 hod.   do   14.00.hod 

    streda           21. 09. 2016                od  7.00 hod.   do   14. 00 hod. 

    štvrtok         22. 09. 2016                 od  7.00 hod.   do   14. 00 hod. 

    piatok          23. 09. 2016                 od  7.00 hod.   do   12. 00 hod. 

 

• podmienkou na ubytovanie je zápis v indexe na ak. rok 2016/2017 

• študenti, ktorí dostali ubytovanie na akad. rok 2016/2017 sa po začatí 
zimného semestra t.j. 26.9.2016, môžu ešte ubytovať v pracovných 

dňoch a to od 7.00 hod. do 14.00 hod. 

najneskôr do 5-tich pracovných dní od začiatku výučby zimného 

semestra t.j. do 30.9.2016 do 12 00 hod. Po tomto termíne študentovi 
zaniká možnosť na ubytovanie na základe poradovníka a bez oznámenia 
mu bude ubytovanie zrušené 
 

• študenti, ktorí sa prídu ubytovať v termíne od 19. - 20. 9. 2016 sú 
povinní uhradiť platbu za ubytovanie: 2 dekády za september + za celý 

mesiac október a november 2016.  

 

• študenti, ktorí sa prídu ubytovať v termíne od 21. - 23. 9. 2016 a 26.-

30.9.2016 sú povinní uhradiť platbu za ubytovanie: 1 dekádu za 

september + za celý mesiac október a november 2016. 

Výška platby za ubytovanie viď. cenník č. 187 na www.iklub.sk 
 

• úhrada za ubytovanie na šk. rok 2016/2017 výlučne len bankovým 

prevodom je splatná do 31.8.2016, t.j. deň pripísania predmetnej čiastky 
€ na účet UZ VD. To znamená, že je potrebné úhradu platby vykonať 
skôr, aby platba bola pripísaná na účet UZ VD v požadovanom termíne. 
K ubytovaniu si prineste kópiu dokladu o zaplatení. Študentom, ktorí 
nedodržia uvedený termín platby za ubytovanie bude bez oznámenia 
ubytovanie zrušené. 


