Informácie pre študentov 1. ročníka Bc.,ubytovaných v
UZ Veľký Diel Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Ubytovanie bolo pridelené študentom 1. ročníka Bc., ktorí majú trvalé bydlisko
vzdialené od Žiliny viac ako 30 km a vypísanú žiadosť o ubytovanie odoslali
v určenom termíne, mailom na ubytovací úsek . Informáciu o pridelenom
ubytovaní (blok/izba), si študent zistí po prihlásení sa do Vzdelávania UNIZA/
Ubytovanie. Pri nástupe na ubytovanie sa hlási na príslušnom bloku
u domovníčky bloku.
 V akademickom roku 2020/2021 je nástup na ubytovanie:

23. – 24. 9. 2020

od 7 00 hod. do 14 00 hod.

● Študentovi, ktorému bolo pridelené ubytovanie je povinný presne dodržať termín
nástupu na ubytovanie podľa určeného dátumu.
 Pri nástupe na ubytovanie je potrebné predložiť všetky uvedené dokumenty bez
ktorých nie je možné poskytnúť ubytovanie:
- 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
- vypísané čestné vyhlásenie (len tlačivo viď. príloha)
- vlastné písacie potreby
- 2x vypísanú zmluvu o poskytnutí ubytovania (študent vypíše
zmluvu po článok 1 a podpíše, ostatné údaje sa doplnia pri ubytovaní,
len tlačivo viď. príloha)
 Študentom, ktorí nie sú zapísaní na štúdium, nebude možné zabezpečiť
ubytovanie

TERMÍN ÚHRADY: 2. 9. - 14. 9.2020
Platba musí byť pripísaná na účet UZ Veľký Diel najneskôr v deň splatnosti t.j.
14.9.2020.

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 2020 nájdete na evzdelávaní/ubytovanie(viď. predloha)

Rozdiel - je výška predpísanej platby za ubytovanie, ktorú 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.

● Z dôvodu nadmernej pracovnej zaneprázdnenosti pri príprave ubytovania,
nie je možné poskytovať duplicitne telefonické informácie o ubytovaní, ktoré sú
zverejnené na internetovej stránke.
 Počnúc dňom ubytovania je študent povinný riadiť sa Ubytovacím poriadkom
Ubytovacieho zaradenia Veľký Diel.

●Študent, ktorý požiadal o ubytovanie a nenastúpi, je povinný čo najskôr to oznámiť
na ubytovací úsek UZ Veľký Diel UNIZA
mailom na adresu:
lubomira.kralikova@uniza.sk

Adresa:
Žilinská univerzita v Žiline
Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina
ubytovací úsek e-mail: lubomira.kralikova@uniza.sk

