Ubytovanie študentov v UZ VD
na akademický rok 2022/2023
• V akad. roku 2022/23 študenti 1. - 3. ročníka Bc. štúdia, študenti
1. a 2. Ing. štúdia, ktorým bolo pridelené ubytovanie a zapísali sa na
konkrétnu izbu u domovníčky bloku, sa môžu pred začiatkom
zimného semestra ubytovať nasledovne :
pondelok - streda piatok
-

12.9.22 - 14.9.22
16.9.22

od 7.00 hod. do 14.00 hod.
od 7.00 hod. do 14.00 hod.

• zapísaní študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie na AR 2022/2023,
sú povinní sa nasťahovať najneskôr do 5 pracovných dní od začiatku
výučby zimného semestra. Po tomto termíne študentovi zaniká možnosť
na ubytovanie a bez oznámenia mu bude ubytovanie zrušené
• podmienkou na ubytovanie je zápis na ak. rok 2022/2023.
Pri nástupe na ubytovanie je potrebné predložiť všetky uvedené dokumenty bez
ktorých nie je možné poskytnúť ubytovanie:
- 2x vypísanú zmluvu o poskytnutí ubytovania ( zmluvu prosíme vypísať na
PC a vytlačiť obojstranne )
- občiansky preukaz, zahraničný študent – platný pas
- 1 kus fotografia /šírka 2,5 cm x výška 3 cm/ na ubytovací preukaz,
- vytlačenú kópiu dokladu o zaplatení ubytovania
- vlastné písacie potreby
tlačivo zmluvy o poskytovaní ubytovania je v prílohe

TERMÍN ÚHRADY: 2.9. - 12.9.2022
Platba má byť pripísaná na účet UZ Veľký Diel 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.

Výšku predpísanej platby za obdobie ½ septembra – december 2022
+ blok a číslo izby , kde bude študent ubytovaný , bude uvedené
a aktualizované od 2.9.2022 na e-vzdelávaní/ubytovanie.

Rozdiel je - výška predpísanej platby za ubytovanie, ktoré je
potrebné presne dodržať.
Číslo účtu UZ - Veľký Diel
Údaje na bezhotovostný bankový prevod pre študentov/doktorandov:
Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180
Číslo účtu: SK45 8180 0000 0070 0028 2855
Variabilný symbol: 01593
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo študenta (10 čísiel znak / lomítko sa
medzi číslami nepíše)
SWIFT kód: SPSRSKBA
IBAN: SK45 8180 0000 0070 0028 2855

Poznámka:
V prípade, že študent uhradí inú výšku sumy za ubytovanie ako má uvedenú v evzdelávaní a v inom termíne, platba za ubytovanie nebude z technických dôvodov
akceptovaná a pridelené ubytovanie bude študentovi bez písomného oznámenia
zrušené a platba vrátená na bankový účet odosielateľa.

