
Oznam o odubytovaní z ubytovania v UZ Veľký diel  

v akademickom roku 2020/21. 

Odubytovávať sa bude v pracovných dňoch v termíne od 03.05.2021 do 21.05.2021. v čase od 6:30 

hod. do 13:00 hod. 

Aby sa predišlo väčšiemu zhromažďovaniu, celý proces odubytovania je rozdelený po jednotlivých 

poschodiach. 

BLOK  DE,DF,DG,DH od 630  - 1300 hod.  

Dňa 5.5.2021  - blok DE ,DF,DG ,DH  7.poschodie  

Dňa 6.5.2021 – blok  DE,DF,DG,DH  6. poschodie  

Dňa 7.5.2021 – blok  DE,DF,DG,DH  5. poschodie 

Dňa 10.5.2021 – blok  DE,DF,DG,DH  4. poschodie  

Dňa 11.5.2021 – blok  DE,DF,DG,DH  3. poschodie 

Dňa 12.5.2021 – blok  DE,DF,DG,DH  2. poschodie  

Dňa 13.5.2021 – blok  DF,DG  1. poschodie  

Dňa 13.5.2021 – blok  DE  Prízemie   

Dňa 14.5.2021 – blok  DG  Prízemie  

 

BLOK  DC-DD  od 630 – 1300 hod. 

Dňa 5.5.2021. – 9. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 6.5.2021. – 8. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 7.5.2021. – 7. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 10.5.2021. – 6. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 11.5.2021. – 5. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 12.5.2021. – 4. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 13.5.2021. – 3. poschodie /DC,DD/ 

Dňa 14.5.2021. – 1.+2.poschodie /DC,DD/ 

Ak niekomu nevyhovujú dané termíny príchodu na odubytovanie, môže sa odubytovať v náhradnom 

termíne do 21.05.2021  e- mailom, alebo telefonicky si nahlási dátum príchodu na odubytovanie. 

 Kontakt gabriela.vaniova@uniza.sk    tel. 041 513 1471. 
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Kontakt na domovníčky jednotlivých blokov: 

 

BLOK  E- mail    telefón   
        

DA - DB eva.frncova@dorm.uniza.sk      041 -513/1418           

DC -DD renata.sokova@uniza.sk     041-513/1429   

DE turska@dorm.uniza.sk      041-513/1423   

DF sobolova@dorm.uniza.sk     041-513/1424   

DG karaskova@dorm.uniza.sk     041-513/1425   

DH sobolova@dorm.uniza.sk      041-513/1421   

 

1. Študenti sú povinní počas čakania pred budovou dodržiavať odstup minimálne 2 m od seba. 

2. Vstup do budovy bude umožnený maximálne 18 osobám na poschodie a 1 osobe na izbu. 

3. Pri vstupe do budovy sa študent musí preukázať negatívnym testom, v zmysle regionálneho 

Covid Automatu, horné dýchacie cesty musia byť prekryté respirátorom FFP2 a na rukách 

rukavice.  

4. Do blokov nebude vpúšťaná žiadna neubytovaná osoba. 

5. Poverený zástupca, ktorý príde odhlásiť študenta musí spĺňať všetky hore uvedené opatrenia 

a musí mať splnomocnenie (nevyžaduje sa úradne overené). 

6. Prosíme študentov, aby sa zdržali čo najkratší čas v izbe a nepohybovali sa v iných priestoroch 

budovy. 

7.  Pri odubytovaní prebehne aj zapisovanie sa na izby na ak. rok 2021/22. Zápis na izbu si 

nahlásite na bloku, na ktorom chcete bývať. Študenti sú povinní sa zapísať na izbu do 

30.6.2021, v opačnom prípade im bude ubytovanie zrušené. Študenti, ktorí po skúškovom 

období nebudú pokračovať v štúdiu a mali pridelené ubytovanie, sú povinní sa odhlásiť z 

ubytovania u domovníčky bloku, na ktorom sa zapísali, alebo e-mailom na ubytovacom úseku  

UZ VD – gabriela.vaniova@uniza.sk 

8. Po odubytovaní všetkých študentov z UZ Veľký diel  sa budú vracať peniaze na číslo účtu, ktoré 

máte  zapísané vo Vzdelávaní.  

9. Čiastku vrátenia peňazí si môžete skontrolovať vo Vzdelávaní v okienku ,,ROZDIEL,,.                                                                                                         

 

 

 

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

                                                 

 

                                                                                                             Vz.  Ing. Miroslav Stromček                                                 

                                                                          riaditeľ ubytovacieho zariadenia Hliny V. 
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