Tieto informácie platia pre študentov, ktorí boli v riadnom
termíne na zápis do 1.roč. Bc. z Elektrotechnickej fakulty,
Fakulty riadenia a informatiky, Strojníckej fakulty
a odovzdali žiadosť o ubytovanie pri zápise.
Študenti, ktorí pôjdu ešte len na zápis v dodatočných zápisoch do 1.roč. Bc. Na
fakultu FRI, EF, SjF sa budú riešiť v ďalších kolách ubytovania, podľa kritérií na
prideľovanie ubytovania.
Z dôvodu nadmernej pracovnej zaneprázdnenosti pri príprave ubytovania, nie
je možné poskytovať duplicitne telefonické informácie o ubytovaní, ktoré
študenti obdržali pri zápise do 1.ročníka.
Pri uhrádzaní ubytovania (dekády za september + október + november) je
dôležité bezchybne vypísať všetky náležitosti a nevynechať žiaden údaj!!!!
V prípade nedodržania správnosti všetkých údajov pri bankovom prevode,
platba nebude akceptovaná a tým bude študent vyradený z evidencie. Údaje
na bankový prevod sú v informačnom liste ktorí ste obdržali pri zápise, alebo
www.iklub.sk/Internáty Veľký Diel/číslo účtu
Platby sa uhrádzajú výlučne BANKOVÝM PREVODOM!!!!
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje!!!!!
Platby za nasledujúce mesiace sa uhrádzajú podľa splátkového kalendára, ktorý
vydáva ubytovací úsek a budú na začiatku semestra zverejnené na výveskách
jednotlivých blokov a internete.
Počnúc dňom ubytovania je študent povinný riadiť sa Ubytovacím poriadkom
UZ.

Študenti 1. ročníkov sú ubytovaní v blokoch DA-DB a DC-DD podľa
menných zoznamov vyvesených na dverách bloku. Izby sú dvoj a trojlôžkové zo
štandardným vybavením /váľanda, skriňa, písací stôl, vankúš, paplón, posteľné
prádlo, sociálne zariadenie spoločné na chodbách/.

PRI NÁSTUPE NA UBYTOVANIE ŠTUDENT IDE PRIAMO NA TIETO BLOKY, KDE BUDE
V TERMÍNE KTORÝ MÁ URČENÝ PODĽA INFORMAČNÉHO LISTU O UBYTOVANÍ,
KTORÝ OBDRŽAL PRI ZÁPISE DO 1.ROČ. UBYTOVANÝ, DOMOVNÍČKOU
PRÍSLUŠNÉHO BLOKU.

Študenti budú na izby zadeľovaní podľa poradia ako budú prichádzať, ak by
však chceli byť študenti ubytovaní spolu 2-3 ktorí sa poznajú je to možné ak to
možnosti a ubytovacia kapacita bude umožňovať. Uvedenú požiadavku je
potrebné nahlásiť domovníčke pri prihlasovaní na ubytovanie v deň príchodu
na ubytovanie. Ak majú rovnaký termín nástupu, doporučujeme v takomto
prípade aby študenti v rámci možnosti prišli spoločne na ubytovanie. Ak je
termín nástupu rozdielny, prvý študent nahlási pri ubytovaní domovníčke bloku
meno študenta s ktorým chce byť spolu ubytovaný a oznámi spolubývajúcemu,
blok a číslo izby kde budú spolu ubytovaní. Druhý študent sa v termíne nástupu
ktorý má určený, príde nahlásiť na blok kde má už ubytovaného študenta –
kamaráta.
Adresa UZ VD:
Žilinská univerzita v Žiline
Ubytovacie zariadenie Veľký diel
Meno a priezvisko študenta + blok a číslo izby
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

• V areáli UZ Veľký diel je možnosť stravovania sa v stravovacom zariadení
NOVÁ MENZA Veľký diel po celý týždeň /pondelok – nedeľa, obedy – večere/.
/Informácie na tel. č. 041/5651461, 5651462/

