INFORMÁCIA
ohľadne platenia za ubytovanie za posledné platobné obdobie ( máj – jún 2019).
Vážení študenti,
pre zabezpečenie bezproblémového ukončenia ubytovania a zaplatenia za posledné
platobné obdobie je potrebné dodržať nasledujúce pokyny:
1. Študenti pokračujúcich ročníkov Bc. a Ing. štúdia: musia platbu za platobné
obdobie máj a jún 2019 uhradiť v plnej výške so splatnosťou do 2.5.2019 (viď
www.ubytovanie.stuba.sk/Rezervácie a ubytovanie/Platba bytného/ s použitím
správneho variabilného symbolu. V zmysle Harmonogramu akademického roka je
ubytovanie nastavené do 30.6.2019. Študent je povinný sa z ŠD odubytovať, a to
najneskôr nasledujúci pracovný deň t.j. 1.7.2019 ( pondelok). Študenti sa môžu
odubytovať len v pracovné dni počas úradných hodín.
V prípade, že sa študent odubytuje z ŠD skôr, ako má dohodnuté v platnej Zmluve,
preplatok
bude študentovi vrátený len ak sa splnia ustanovenia čl. III bod 2) písm. e) Zmluvy
o ubytovaní.
V prípade, že študent má záujem o ďalšie bývanie v ŠD aj počas leta, musí si ho
rezervovať na príslušnom ŠD a za ubytovanie zaplatiť v hotovosti na recepcii
v zmysle platného cenníka na Turistické ubytovanie.
2. Študenti končiacich ročníkov Bc. a Ing. štúdia:
a) ktorí končia ubytovanie dňom poslednej štátnej skúšky, tak musia platbu za
platobné obdobie máj a jún 2019 uhradiť alikvótnu časť so splatnosťou do
2.5.2019
(viď
www.ubytovanie.stuba.sk/Rezervácie
a ubytovanie/Platba
bytného/ s použitím správneho variabilného symbolu.
b) ktorí nekončia ubytovanie dňom poslednej štátnej skúšky, lebo štátna skúška
nebude pre študentov ich poslednou skúškou, t.j. Študent bude mať možnosť
po absolvovaní štátnej skúšky robiť skúšky z predmetov až do konca
skúškového obdobia, t.j. do 30.6.2019.
Študenti musia platbu za platobné obdobie máj a jún 2019 uhradiť v plnej
výške so splatnosťou do 2.5.2019 s použitím správneho variabilného symbolu.
Študenti musia zaslať o uvedenej skutočnosti potvrdenie, ktoré bude
podpísané
zodpovedným
zamestnancom
študijného
oddelenia
a opatrené otlačkom pečiatky.
Študenti sú povinní sa z ŠD odubytovať, a to najneskôr nasledujúci pracovný
deň t.j. 1.7.2019 ( pondelok). Študenti sa môžu odubytovať len v pracovné
dni počas úradných hodín.
V prípade, že študent má záujem o ďalšie bývanie v ŠD, musí si ho rezervovať
na príslušnom ŠD a za ubytovanie zaplatiť v hotovosti na recepcii v zmysle
platného cenníka na Turistické ubytovanie.
3. Doktorandi majú ubytovanie v ŠD do 31.8.2019 v zmysle platnej Zmluvy.
Platbu za platobné obdobie máj a jún 2019 uhradiť v plnej výške so
splatnosťou do
2.5.2019 (viď www.ubytovanie.stuba.sk/Rezervácie
a ubytovanie/Platba bytného/ s použitím správneho variabilného symbolu.
Platbu za posledné platobné obdobie júl a august 2019 uhradiť v plnej výške
so splatnosťou do 16.6.2019.
4. Odubytovanie z ŠD je možné len v pracovné dni počas úradných hodín.

5. V priebehu akademického roka je každý študent povinný si vysporiadať konto tak,
aby nemal ku dňu odubytovania z ŠD STU žiaden nedoplatok alebo preplatok.
V prípade pochybností
o platbách alebo termínu odubytovania kontaktujte
zodpovedné osoby z Ubytovacieho referátu Správy ÚZ ŠDaJ, ktoré Vám poskytnú
záväzné informácie.
ŠD Mladá Garda a ŠD Mladosť: p.Daria Vrecníková (daria.vrecnikova@stuba.sk)
ŠD Jura Hronca a N.Belojanisa,ŠD Akademik: Mgr.Alena Culinková
alena.culinkova@stuba.sk)
ŠD Dobrovičova: p.Elena Trochtová (elena.trochtova@stuba.sk)
6. Ak študent pri odubytovaní bude mať na svojom konte nedoplatok, tak v akad.roku
2019/2020 mu nebude pridelené ubytovanie na žiadnom ŠD STU a nedoplatok
sa bude vymáhať cez právne oddelenie R – STU.

Ubytovací referát Správy ÚZ ŠDaJ STU

