
Informácie pre ubytovanie študentov  1. ročníka  Bc. na ŽU. 
Ak je trvalé bydlisko  mimo mesta Žiliny, dostávajú prváci bakalárskeho štúdia ubytovanie 

automaticky.   

V UZ - HLINY V budú ubytované fakulty PEDaS, Stavebná fakulta, FHV, FBI a Stráž v prírody. 
O pridelení ubytovania nezasielame informáciu o prijatie na internát. Ak študent prvého ročníka vypíše 

a odovzdá žiadosť pri zápise a splní danú podmienku, je táto žiadosť akceptovaná. Ak by ste sa rozhodli 

nenastúpiť, ste povinný nám to oznámiť! Poradovník pre 1. roč. Bc. sa NEROBÍ a ani nebude vystavený na 

stránke iklub.sk! Na ubytovanie sa hláste podľa uvedeného rozdeľovníka na adrese: 

Ubytovacie zariadenie ŽU, ubytovací úsek, HLINY V, blok č. V, č. dverí 11. Na výveske v areáli UZ  bude 

vyvesený menný zoznam študentov, v  ktorej budove a na ktorej izbe bude študent bývať. 

 
 

Fakulta PEDaS:                                          18.09.2017         od 7.00 – 13.30 hod. 

 

Stavebná fakulta:                                       19.09.2017                         od 7.00 –  13.30 hod. 

 

FBI,  FHV + Stráž prírody:                19.09.2017                         od 7.00 –  13.30 hod.                  

 

 

Rozpis nástupu podľa fakúlt je nutné  dodržať . 

 

Študenti, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu  ubytovať v hore uvedených termínoch sa  môžu ubytovať 

v  nedeľu     dňa      24.9.2017                od 13.00 hod.   – do 19.00 hod.   (po tomto termíne Vás neubytujeme). 
 

Doprava na miesto ubytovania je možná trolejbusom č. 4 od železničnej stanice  –  vystúpiť na zastávke Hlinska. 

Základné informácie nájdete na stránke www.iklub.sk  v sekcii Ubytovanie – Hliny. Je tam ubytovací poriadok , 

zmluva, cenníky ,číslo účtu, kritéria na ubytovanie, školenie o ochrane pred požiarmi , ktoré treba mať naštudované 

pred podpisom zmluvy.  

Na tejto stránke je aj postup registrácie internetu v sekcii internet klub. 

 
Pri ubytovaní je nutné predložiť: 
občiansky preukaz,  cudzinec - platný pas, resp. preukaz pobytu cudzinca, 2x kus fotografia 2,5 cm x 3,5cm 

. 

Odo dňa ubytovania sa musíte riadiť  Ubytovacím poriadkom UZ Hliny V. 
 

Realizácia platby: 

Platby za ubytovanie sa hradia výlučne bankovým prevodom ( je zakázané platbu hradiť  poštovou poukážkou).  

Bankové  spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo  účtu - IBAN:  SK 6781 8000 0000 7000282847/8180                 

variabilný symbol:      150001 

konštantný symbol:     0308 

špecifický symbol :      rodné číslo študenta -  všetkých desať čísiel za sebou bez deliacej čiary  

 

Cezhraničné prevody: SWIFT: SPSRSKBA    

  

Ubytovanie za september + október + november/2017 musíte mať uhradené v termíne do 31. 8. 2017  vo výške  

116 €. V prípade, že nenastúpite na ubytovanie a platba bude uhradená, peniaze sa nevracajú, pretože miesto 

máte rezervované. 

 

Platbu  treba uskutočniť bankovým prevodom tak, aby finančné prostriedky boli pripísané na účte  

UZ  ŽU Hliny V.  31.8.2017. V prípade, že dňa 31.8.2017 nebude poplatok za ubytovanie pripísaný na náš účet, 

študent stráca nárok na ubytovanie. 

Ďalšie mesiace budete hradiť podľa splátkového kalendára na základe zmluvy, ktorú podpíšete pri nástupe.  
 

V  prípade, ak by vyčlenená kapacita pre prvákov bola nepostačujúca o nepridelení ubytovania Vás budeme 

včas  informovať. 

Kontaktná osoba:   Anna Kačiaková, č.t. 041/513  1476, mail: anna.kaciakova@uniza.s 

Poznámka. Ak budú fakulty organizovať v septembri matematické kurzy môžete sa prihlásiť na ubytovanie z fakúlt 

PEDaS, Stavebná, FBI a FHV telefonicky na č. t. 041/513 1476 . 

Cena za ubytovanie je 5,– € osoba/noc.  

http://www.iklub.sk/
mailto:anna.kaciakova@uniza.s


 


