
Informácie pre študentov Trnavskej univerzity, ktorým bolo v akademickom 

roku 2016/2017pridelené ubytovanie v Študentskom domove Petra Pázmaňa, 

Rybníková 13A, 917 01 Trnava 

 

- Ubytovať sa môžete od 5. 9. 2016 (tí, ktorým začína semester povinnou 

praxou), ostatní od 19. 9. 2016 v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 

11:00 a od 13:00 do 15:00 hod.  

- Dňa 23. 9. 2016 bude ubytovacie oddelenie zatvorené. 

- Pri nástupe na ubytovanie do 15. 9. 2016 je cena za 9/2016 80,-€, pri 

nástupe po 15. 9. 2016 je cena za 9/2015 40,-€. Pri nástupe v posledné 

septembrové dni je cena 6,-€/noc. 

- Najneskorší nástup na ubytovanie je do 3. 10. 2016. Ak zo závažného 

dôvodu nemôžete nastúpiť na ubytovanie do tohto termínu, treba to včas 

oznámiť, inak strácate naň nárok. 

- Ubytovanie je pridelené na celý akademický rok t.j. do 30. 6. 2017. 

- K ubytovaniu si prineste občiansky preukaz a podľa možnosti si pripravte  

meno spolubývajúceho. V prípade, že ho nebudete mať, bude Vám 

pridelený ubytovateľom. 

- Pri ubytovaní sa podpisuje zmluva o ubytovaní a každému študentovi bude 

v MAIS-e vygenerovaný variabilný symbol, ktorý bude používať pri platbe 

za ubytovanie. 

- Po podpise zmluvy je študent povinný do 3 dní uhradiť príslušný poplatok 

za 9/2016 a jednorazovú vratnú kauciu vo výške 100,-€ výhradne 

prevodom na účet ubytovateľa, ktorý je uvedený v zmluve o ubytovaní. 

Platby za nasledujúce mesiace ubytovania je povinný uhrádzať podľa 

časového harmonogramu uvedeného v zmluve o ubytovaní. 

- Študentovi bude vystavený ubytovací preukaz, ktorým je povinný sa 

preukazovať pri vstupe do internátu službukonajúcemu vrátnikovi. 

V prípade nejasností sa preukazuje i občianskym preukazom. 

- Ubytovaný študent je povinný bezodkladne sa oboznámiť s Internátnym 

poriadkom a bezpečnostnými predpismi a riadiť sa podľa nich. 

-  

            Kontakt: Ing. Miroslava Baranová 

            tel.: 033/59 39 813                              e-mail: miroslava.baranova@truni.sk 

            v Trnave, 23. 08. 2016 
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