
 
 
 

Žiadosť                 Žiadosť 
 o ubytovanie v UZ ŽU Hliny V, v školskom roku 2012/2013                     o ubytovanie v UZ ŽU Hliny V, v školskom roku 2012/2013                                      
/ vyplňte paličkovým písmom čitateľne /                                                                                     / vyplňte paličkovým písmo čitateľne/          
                                                 
Priezvisko: .....................................      Meno:...................................                                Priezvisko: ...................................     Meno: ....................................... 
Dátum narodenia: ..........................   ČOP: .......................................                                Dátum narodenia: .......................    ČOP: ........................................... 
Cudzinec č. pasu: .......................    Prech pobyt do: .........................                                Cudzinec č. pasu: .....................     Prech.pobyt do: ............................ 
Adresa trvalého pobytu:                                                            Adresa trvalého pobytu: 
Ulica: .......................................   č.d: ..................  PSČ: .................                .         Ulica: .......................................     č.d: ..................  PSČ: ................... 
Mesto(Obec): ....................................  Okres: ..................................                                 Mesto(Obec): .......................................  Okres: .................................. 
Č.telefónu rodičov vrátane predvoľby: ..........................................             Č.telefónu rodičov vrátane predvoľby: ........................................... 
Č.telefónu študenta: ............................................                    Č.telefónu študenta: ............................................ 
 e-mail:…………………………………………..               e-mail: ………………………………………….. 
 
Min.vzdialenosť do miesta trvalého bydliska zo Žiliny: ............. km            Min.vzdialenosť do miesta trvalého bydliska zo Žiliny: ............. km 
Min.čas cestovania do miesta trvalého bydliska zo Žiliny: ........ min.            Min.čas cestovania do miesta trvalého bydliska zo Žiliny: ........ min. 
   
Fakulta .............v šk.r. 2011/12 navštevujem     I. stupeň ………   ročník                                    Fakulta .............v šk.r. 2011/12 navštevujem   I. stupeň ………ročník                                     
                            v šk.r. 2011/12 navštevujem    II. stupeň………    ročník    v šk.r. 2011/12 navštevujem   II. stupeň ………ročník 
     v šk.r. 2011/12 navštevujem   III. stupeň ……..    .ročník                                                     v šk.r. 2011/12 navštevujem  III. stupeň ………ročník                               
 
Sociálne dôvody :      ZŤP: áno    sirota: áno   polosirota: áno    soc.št.: áno                     Sociálne dôvody :    ZŤP:  áno    sirota:  áno    polosirota: áno     soc.št.: áno                                       
Nehodiace sa škrtnite                nie                 nie              nie  nie              Nehodiace sa škrtnite               nie                  nie                       nie                  nie 
Doložiť doklad                                                                                                                              Doložiť doklad 
                                                                                              
Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý/á/toho, že v prípade            Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý/á/ toho, že v prípade 
nesprávnych a neúplných údajov  nebude moja žiadosť akceptovaná.            nesprávnych  a neúplných údajov  nebude moja žiadosť akceptovaná. 
  
Súhlasím, aby v zmysle zákona č.428/2002. o ochrane osobných údajov využívalo    Súhlasím, aby v zmysle zákona č.428/2001 o ochrane osobných údajov vyzžívalo 
Ubytovacie zariadenie Hliny osobné údaje na spracovanie  poradovníka a evidenciu                 Ubytovacie zariadenie Hliny osobné údaje na spracovanie  poradovníka a evidenciu 
ubytovaných študentov .Súhlas potvrdzujem svojím podpisom.               ubytovaných študentov .Súhlas potvrdzujem svojím podpisom. 
                                                                                                                  
Teraz som ubytovaný/á/:  blok:   ..............     izba:    .............               Teraz som ubytovaný/á/:  blok:   ..............     izba:  ............. 
 
V ............................ dňa ...............     Podpis  .................................                  V ............................ dňa ...............     Podpis ...................................... 
 
Dňa    .........................................  prevzala domovníčka bloku:   ..........................            Dňa .........................................    prevzala domovníčka bloku :  ............................. 
 
 
Priestupky DP:                   Priestupky DP: 
 


