
Informácie pre študentov ubytovaných v Ubytovni Jaslovské Bohunice 

 v akademickom roku 2017/2018 

 

 
 

 Adresa zariadenia:  Ubytovňa Jaslovské Bohunice,  

 Hlavná 1/70, 919 31 Jaslovské Bohunice 

 Kontakt:  033/559 22 94 

 Vzdialenosť od miesta školy: cca 16 km 

 Ubytovanie:  trojlôžkové a päťlôžkové izby 

 Možnosť ubytovania:  muži 

 Predpokladaný počet miest:  70 - 75 

 Doprava: zastávka na železničnej stanici,  

 zastávka Zelený kríčok 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.      Nástup na ubytovanie je možný od 11. septembra 2017. 

2.      Po telefonickom dohovore s recepciou môže byť aj skorší nástup – študent si doplatí 

počet nocí podľa cenníka. 

3.      Študenti pri zápise na ubytovanie odovzdajú fotografiu 2,5x2,5 cm na ubytovací preukaz. 

4.      Cena nájomného pre študenta na 1 mesiac je 55,- € . 

5.      Univerzita poskytuje v súlade s rozpisom rozpočtu na akademický rok 2017/2018 

príspevok na jedného študenta vo výške 7,-€ na mesiac, počas ubytovania  

v ubytovacom zariadení. V prípade, že MŠ SR neposkytne univerzite v rámci dotácie 

dostatočný objem finančných prostriedkov na financovanie príspevku na ubytovanie 

študentov, študenti si uhradia cenu za ubytovanie v plnej výške. 

6.      Úhradu za ubytovanie si bude hradiť každý študent  priamo   v hotovosti pri nástupe na 

ubytovanie na recepcii ubytovne nasledovne,  

- v deň nástupu na ubytovanie za obdobie od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017, 

- do 15. 01. 2018 za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018, 

- do 15. 04. 2018 za obdobie od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018. 

7. Podmienky ubytovania: 

a) Študent sa zmluvne zaviazal užívať poskytnuté ubytovacie miesto počas celého 

 akademického roka t. j. do 30. 06. 2018. 

b)  Študent sa zaväzuje dodržiavať domový poriadok.  

c)  Študent sa zaväzuje rešpektovať zákaz fajčenia v celom areáli. 

 d)  Študent jednorazovo uhradí pri nástupe ubytovateľovi 10 € , ktoré budú  

 použité na bežnú údržbu a opravy ubytovacieho zariadenia. 

      e)  Študent pri nástupe zaplatí vratnú zálohu 100 Eur, tieto mu budú vrátené pri  



           odhlásení z ubytovania. Pri svojvoľnom ukončení ubytovania pred skončením   

platnosti zmluvy, vratná záloha sa použije na zaplatenie ubytovania. 

 f)  Ubytovateľ má právo zrušiť ubytovanie študentovi kedykoľvek počas pobytu bez 

  nároku na vrátenie už uhradených splátok, ak študent používa priestory 

  k trestnej činnosti, drogovaniu a nedodržiava UBYTOVACÍ PORIADOK. 

 g)  Študent pri ubytovaní prevezme od ubytovateľa čistú bielizeň (návlek malý, návlek 

  veľký a plachta posteľná). Nárok na výmenu čistej bielizne je dvakrát do mesiaca.  

  Pri odhlásení z pobytu je študent povinný bielizeň vrátiť.  

       h)  ak študent poškodí nábytok hradí ho v plnej sume 

       i) Vianočné a jarné prázdniny nemajú vplyv na výšku úhrady za ubytovanie 

       j) izbu odovzdať v pôvodnom stave 

8. Študentom sa umožní používať vlastné elektrospotrebiče s nasledovnými poplatkami: 

 - televízor       3 €/mesiac    

 - chladnička      4 €/mesiac  

 - rádioprijímač + notebook      2 €/mesiac    

     Je zakázané na izbách používať varič, mikrovlnku, ohrievač a rýchlovarnú       

kanvicu. 

     Študent, ktorý neoprávnene používa elektrospotrebič a zakázaný spotrebič, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške      16,60 €.  

  

9. Telefónny kontakt na recepciu internátu: 033/559 2294. 

  

 


