Termíny ubytovania a ceny za ŠD pre akademický rok 2013/2014
1. Ubytovanie: Od 20. 9. 2013 do 23. 9. 2013

8.00 – 18.00 hod.

Ubytovanie prvých ročníkov I. a II. stupňa 21. 09. 2013 v čase 8.00 – 18.00 hod
V prípade, že sa do 26. 9. 2013 neubytujete, Vaša rezervácia na ubytovanie bude zrušená.
2. Cenník za ubytovanie:
ŠD
Mladosť

počet lôžok
1
2n
2
3n
3
4
A.Bernoláka
2
2 B,C
3 B,C
Akademická ul.
2
Poľnohospodár
1
2

€ lôžko/mesiac
61
42
40
38
33,60
30,50
63
39
35
68
110
100

x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2

3. K ubytovaniu potrebujete:
občiansky preukaz
2x fotografie 3x3
doklad o zaplatení za ubytovanie
doklad o zaplatení kaucie
4. Postup pri platbe:
Úhrada za ubytovanie je možná len bankovým prevodom, zrealizovaná najneskôr tri dni
pracovné pred nástupom na ubytovanie. Platbu za ubytovanie ste povinný uhradiť za dva
mesiace, september – október.
Kaucia 8,00 € pre všetky typy internátov. /platí sa jednorázovo na akademický rok/
Údaje potrebné pri platbe bankovým prevodom pre jednotlivé ŠD, podľa toho, kde budete
bývať:
Platba za ubytovanie:
Číslo účtu: 7000066247/8180
Konšt. symbol: 0308
Špec. symbol: podľa Vášho internátu ŠD Mladosť = 151100
ŠD A. Bernoláka = 154400
ŠD Akademická ul. = 155500
ŠD Poľnohospodár = 153300
Variabilný symbol: svoj var. symbol nájdete vo financovaní štúdia pre rok 2013/14 v UIS.
Platba kaucie:
Číslo účtu: 7000066271/8180
Konšt. symbol: 0308
Špec. symbol: podľa Vášho internátu ŠD Mladosť = 151100
ŠD A. Bernoláka = 154400
ŠD Akademická ul. = 155500
ŠD Poľnohospodár = 153300
Variabilný symbol: svoj var. symbol nájdete vo financovaní štúdia pre rok 2013/2014 v UIS.

Študenti III. stupňa štúdia sa ubytujú 02.09.2013 v ŠD Akademická do 16.09.2013
a po tomto termíne budú všetci študenti III. stupňa štúdia ubytovaní v ŠD Mladosť blok A.
Vedenie ŠDaJ upozorňuje študentov na skutočnosť, že v ŠD Mladosť a v ŠD A.
Bernoláka sú vykonávane rekonštrukčné práce, ktoré majú vplyv na dodávku teplej vody
a vykurovanie budov. V prípade, že do termínu ubytovávania študentov tieto práce nebudú
dokončené cena za ubytovacie služby bude percentuálnym podielom znížená.

