Oznam pre študentov UZ ŽU Hliny V. 1., 2. a 3. stupňa štúdia ohľadom ubytovania a platby za ubytovanie
na ak. rok 2022/23 fakúlt PEDaS, FBI, SvF, FHV a Stráž prírody.
Platba za ubytovanie na 1/2 septembra – december 2022 musí byť uhradená v termíne od 02.09.2022 do 12.09.2022.
Platba má byť pripísaná na účet UZ Hliny V. najneskôr v deň splatnosti t.j. 12.9.2022. Pri úhrade dbajte na správne
uvedený variabilný a špecifický symbol, bez nich nemôže byť Vaša platba identifikovaná a ubytovanie bude považované
za neuhradené. Sumu za ubytovanie si študenti nájdu v e- Vzdelávaní – ubytovanie.
Výšku predpísanej platby za obdobie ½ septembra – december 2022 + blok a číslo izby , kde bude študent ubytovaný ,
bude uvedené a aktualizované od 02.09.2022 na e-vzdelávaní/ubytovanie.
Vzor:
Blok: VI

Izba: 503B

Ubytovanie
od: 12.09.2022

do: 01.07.2022

K dátumu 12.09.2022 je predpísaná suma: 0 €

Dosiaľ uhradené: 0 €

Rozdiel je: 0 €

Rozdiel bude (je) - mínusová výška predpísanej platby za ubytovanie, ktoré je potrebné presne dodržať. Číslo účtu UZ
Hliny V. a údaje na bezhotovostný bankový prevod pre študentov/doktorandov.
Realizácia platby:
Platby za ubytovanie sa hradia výlučne bankovým prevodom ( je zakázané platbu hradiť poštovou poukážkou).
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu - IBAN: SK 6781 8000 0000 7000282847
variabilný symbol:

150001

konštantný symbol:

0308

špecifický symbol :

rodné číslo študenta - všetkých desať čísiel za sebou bez deliacej čiary

Cezhraničné prevody: SWIFT: SPSRSKBA
Študent, aby sa dostal do e -Vzdelávania, musí mať aktivovanú ISIC kartu. Všetky informácie ohľadom vybavenia karty,
aktivovania atď. nájdete na stránke: www.karty.uniza.sk

!Každý študent si musí do e - Vzdelávania zapísať IBAN (svoje číslo účtu, na ktoré sa môžu vracať peniaze)!

Ubytovanie študentov.
Semester v ak. rok 2022/2023 začína 19.09.2022. Ubytovanie bude prebiehať v pracovných dňoch.
Študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie a sú zapísaní na konkrétny blok a izbu, sa budú hlásiť priamo u
domovníčky bloku a môžu sa ubytovať nasledovne :
od 12.09.2022 - 14.09.2022 v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod.
16.09.2022

v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod.

Po začatí semestra od 19.09./22 sa bude ubytovávať priebežne počas pracovných dní v tých istých hore uvedených
hodinách najneskôr do 30.09./22. Po tomto termíne študentovi zaniká možnosť na ubytovanie a bez oznámenia mu
bude ubytovanie zrušené.
V Žiline: 26.08.2022

Kačiaková Anna, ubyt. úsek UZH

