
Príloha č. 3 k smernici rektora UK č. 10/2016   

 

Vzor Oznámenia o pridelení ubytovania 

Vážený pán/Vážená pani <Meno> <Priezvisko> 
 

Vaša žiadosť o ubytovanie v ubytovacom zariadení Univerzity Komenského (ďalej UZ) bola 

schválená a na základe Vášho výberu izby v elektronickom systéme Vám bolo pre 

akademický rok <AkadRok> pridelené ubytovanie: 
 

UZ: <NazovUZ> 

Objekt/izba: <IdIzba> 

Cena za ubytovanie (bytné): <Bytne> €/ lôžko/ mesiac 

Charakteristika izby: <Atribut1>, <Atribut2> 

Spolubývajúci na izbe: <Ubytovany1>, <Ubytovany2> 

 

V zmysle smernice rektora UK č. xxx/XXXX máte nárok na ubytovanie len v prípade zápisu na štúdium, resp. 

zápisu do ďalšej časti štúdia v akademickom roku <AkadRok> a len počas doby štúdia. 

 

Na základe Príkazu rektora UK č. XX/XXXX je každý študent, ktorý je ubytovaný v UZ, povinný uhradiť 

kauciu vo výške ... €. Študent uhrádza kauciu v 2 splátkach, ak ubytovaciu zmluvu uzatvára na dobu 10 / 12 

mesiacov, takto: 

1. splátku kaucie vo výške ... € spolu s bytným za september, 

2. splátku kaucie vo výške ... € spolu s bytným za február. 

 

Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je predpísaná čiastka pripísaná na účet UZ najneskôr do termínu C2 

harmonogramu. Pri nedodržaní termínu zaniká nárok na ubytovanie (čl. 7 ods. 6 písm. e) smernice). Pri platbe je 

nutné použiť nasledovné údaje: 

IBAN: <IBANUZ> 

Banka: Štátna pokladnica 

Variabilný symbol (univerzitné osobné číslo študenta): <UOC> 

Konštantný symbol: 308 

Predpísaná čiastka na úhradu: <Suma> € 

Poznámka platby: <Meno> <Priezvisko>, <IdIzba> 

 

Termíny splatnosti bytného za jednotlivé mesiace sú súčasťou Zmluvy o ubytovaní. Odporúčame Vám nastaviť 

si trvalý mesačný platobný príkaz na jeho úhrady prostredníctvom služby “Internet banking“, alebo vo Vašej 

banke. 

 

Pri ubytovaní na UZ je potrebné predložiť občiansky preukaz/pas a IBAN účtu, na ktorý bude po skončení 

nasledujúceho akademického roka vrátená kaucia, resp. jej časť po uhradení zmluvných záväzkov ubytovaného 

voči UZ.  

 

Podrobné informácie súvisiace s ubytovaním nájdete na stránke: www.UZ.uniba.sk/ubytovanie/pokyny, vrátane 

záväzného termínu ubytovania sa. 

http://www.uz.uniba.sk/ubytovanie/pokyny
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