Informácie pre študentov 1. ročníka ubytovaných v
UZ Veľký Diel Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

Fakulta riadenia a informatiky
Ubytovanie bude pridelené študentom 1. ročníka (do vyčerpania ubytovacej kapacity) , ktorí v deň zápisu 3.-4.7. 2018
vyplnili a odovzdali žiadosť na ubytovanie, ubytovacej referentke. Ak bola študentovi žiadosť o ubytovanie prijatá
pri zápise, vyrozumenie poštou už neposielame!
 V akademickom roku 2018/2019 je nástup na ubytovanie:

nástup

utorok 18. 09. 2018
streda 19. 09. 2018

od 7 00 hod. do 14 00 hod.
od 7 00 hod. do 14 00 hod.

● Študent, ktorý požiada o ubytovanie je povinný presne dodržať termín nástupu na ubytovanie podľa určeného
dátumu.
 Pri nástupe na ubytovanie je potrebné predložiť:
INDEX
Občiansky preukaz
1 kus fotografia /šírka 2,5 cm x výška 3 cm/ na ubytovací preukaz,
kópiu dokladu o zaplatení ubytovania

Spôsob platby za ubytovanie v akademickom roku 2018/2019 !

Dôležité je bezchybne vypísať všetky požadované údaje a nevynechať žiaden údaj pri BANKOVOM prevode,
(!! NIE poštovou poukážkou!!). V prípade, že študent platbu uhradí v inom termíne ako je uvedený termín,
platba za ubytovanie nebude z technických dôvodov akceptovaná a pridelené ubytovanie bude študentovi bez
písomného oznámenia zrušené a platba vrátená na bankový účet odosielateľa.

Platby za ubytovanie sa uhrádzajú za nasledovné obdobie:
½ mesiaca za september + október + november + december 2018= 154EUR

TERMÍN ÚHRADY: 1. -15.9.2018
Termín úhrady a výšku platby je potrebne presned održať!
ÚDAJE NA BANKOVÝ PREVOD:
Číslo účtu: SK45 8180 0000 0070 0028 2855
Variabilný symbol: 01593
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: RODNÉ ČÍSLO ŠTUDENTA ( 10 čísel za sebou, lomítko sa medzi číslami nepíše)
Do poznámky: vpísať meno študenta
● Podrobnejšie informácie na www.uniza.sk Z dôvodu nadmernej pracovnej zaneprázdnenosti pri príprave
ubytovania, nie je možné poskytovať duplicitne telefonické informácie o ubytovaní, ktoré budú zverejnené na
uvedenej internetovej stránke po 20.8.2018
 Počnúc dňom ubytovania je študent povinný riadiť sa Ubytovacím poriadkom Ubytovacieho zaradenia Veľký Diel.

