
Oznam pre študentov UZ ŽU Hliny V. 1., 2. a 3. stupňa štúdia ohľadom platby za ubytovanie a ubytovania                          

na ak. rok 2020/21. 

 

Platba za ubytovanie na IX. – XII. mesiac 2020 musí byť uhradená v termíne od 02.09.2020 do 14.09.2020. Sumu                  

za ubytovanie si študenti nájdu vo Vzdelávaní – ubytovanie. 

Vzor: 

 

V okienku Rozdiel bude mínusová suma, ktorú potom uhradíte v presnej výške, ktorá tam bude zadaná. 

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                 

variabilný symbol:      150001 

konštantný symbol:     0308 

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

Cezhraničné prevody: SWIFT: SPSRSKBA    

Študent, aby sa dostal do Vzdelávania, musí mať aktivovanú ISIC kartu. Všetky informácie ohľadom vybavenia karty, 

aktivovania atď. nájdete na stránke: www.karty.uniza.sk 

Blok: VI Izba: 503B Ubytovanie od: 16.9.2020 do: 1.7.2021 K dátumu 31.8.2020 je predpísaná suma: 0 € Dosiaľ uhradené: 0 € Rozdiel je: 0 € 

http://www.karty.uniza.sk/


Ubytovanie študentov 

Semester začína 28.09.2020.  Ubytovanie bude prebiehať v pracovných dňoch od 21.09.2020 do 25.09.2020 v čase            

od 7:00 hod. do 13:30 hod. a po začatí semestra od 28.09./20 sa bude ubytovávať priebežne počas pracovných dní v tých 

istých hore uvedených hodinách.  

Študenti 3. stupňa sa ubytovávajú  02.09./2020 od 6:30 hod. do 13:30 hod. 

Každý študent si so sebou prinesie 1x fotografiu, 2x vypísanú Zmluvu o ubytovaní, 1x vypísané Čestné prehlásenie. 

Zmluvu, Čestné prehlásenie si vytlačíte z príloh pod oznamom. 

 

V tejto nezvyčajnej situácií sa môžu priebežne meniť nariadeia, tak preto Vás žiadame, aby ste sledovali stránku 

www.iklub.sk - Oznamy UZ Hliny. 

 

Poprosím, aby ste si otvárali aj  uniza maily, ktoré máte automaticky pridelené pri zápise na štúdium. 

 

Prajem Vám ešte krásne užitie si zostatku prázdnin, bez akýchkoľvek následkov a tešíme sa, že  Vás uvidíme. 

 

 

                                                                                                                                                Kačiaková Anna, ubyt. úsek UZH 

V Žiline: 28.08.2020 

http://www.iklub.sk/

