
OZNAM pre študentov 2-5 roč., ktorí dostali ubytovanie 

v UZ ŽU HLINY V. 

Platba za ubytovanie na akademický rok 2015/2016 

                      (výlučne len bankovým prevodom) 

Číslo účtu – IBAN: SK 6781 8000 0000 7000 282 847 

Variabilný symbol: 150001 

Konštantný symbol: 0308 

Cezhraničné prevody - SWIFT: SPSRSKBA  

Špecifický symbol: rodné číslo študenta (všetkých desať čísel bez 

deliacej čiary – lomítka) 

              ! Je ZAKÁZANÉ platiť poštovou poukážkou ! 

 Výška úhrady za september, október, november 2015. 

Blok X 

Nástup: 16.09.2015   122 € 

Nástup: 20.09.2015   107 € 

Bloky II,III, IV, V, VI, VII, VIII a IX  - bežné izby: 

Nástup: 16.09.2015   116 € 

Nástup: 20.09.2015   101 € 

Na bloku III. Je čiastka za ubytovanie jednotná pre všetky izby na bloku. 

Bloky II,IV,V,VI,VII,VIII,IX - prechodové, rohové izby typ B, prízemie 

Nástup: 16.09.2015                    110€ 

Nástup: 20.09.2015                      95€ 

                   

               Termín úhrady: do 31.08.2015                                

V prípade, že dňa 31.08.2015 nebude poplatok za ubytovanie 

pripísaný na náš účet, študent stráca nárok na ubytovanie. 



Ubytovanie študentov 2. – 5. Ročníka na ak. rok 2015/16 

Ubytovať sa môžete nasledovne: 

Počas pracovných dní: 

Streda           16.09.2015                       od 7.00 – 14.00 hod. 

 Štvrtok         17.09.2015                                 od 7.00 –  14.00 hod. 

Piatok           18.09.2015                                 od 7.00 –  14.00 hod.   

 

Nedeľa          20.9.2015                                  od 13.00 hod.   –     19.00 hod.   

 

Študenti, ktorí sa prídu ubytovať v termíne od 16. – 20.09. 2015 sú povinní 

uhradiť platbu za ubytovanie: 2 dekády za september + mesiac október 

a november. 

Študenti, ktorí sa prídu ubytovať v termíne od 21. – 30.09.2015 sú povinní 

uhradiť platbu za ubytovanie: 1 dekádu + mesiac október a november. 

Platbu je potrebné uhradiť skôr, aby platba bola pripísaná na účet 

v požadovanom termíne, t. z. k 31.08.2015. 

Bez ospravedlnenia po tomto termíne študentovi ubytovanie zaniká a bez 

oznámenia mu bude ubytovanie zrušené. 

 

OZNAM pre študentov z poradovníka neubytovaných. 

Od 01.09.2015 na stránke iklub.sk – Oznamy HLINY V. sa bude 

priebežne informovať, do ktorého poradového čísla z poradovníka 

neubytovaných študentov sa môžu prísť študenti ubytovať. 

 

 


