
Informácie pre študentky VŠ ubytované v Domove mládeže pri  SOŠ 

obchodu a služieb 

Trnava, Lomonosovova 6, v akademickom roku 2019/2020 

 

 

 
 

 

Vysokoškolský internát  nájdete v krásnom tichom prostredí - časť Prednádražie, neďaleko 

parku Janka Kráľa. Rozkladá sa na troch podlažiach so 165 lôžkami. Izby sú trojlôžkové 

s umývadlom na izbe. Každé podlažie disponuje sprchami, toaletami a kuchynkou 

s mikrovlnnou rúrou, chladničkami a elektrickým sporákom s rúrou. Taktiež je možné využiť 

priestory televíznej či spoločenskej miestnosti. Samozrejmosťou je aj bezplatný prístup na 

internet prostredníctvom Wifi siete. 

  

 

 



1. Nástup na ubytovanie od 02. septembra 2019 počas úradných hodín: 

- pondelok až štvrtok 07.30 – 15.00 h. 

- piatok 07.30 – 14.00 h. 

- cez víkend nie je možný nástup na ubytovanie 

Ubytovanie je  možné po vzájomnej dohode s ubytovacím referentom na  

t.č. 033/555 26 43, príp. e-mailom  bertova.lucia@zupa-tt.sk 

 

2. Otváracie hodiny školského internátu: 

    ŠI je otvorený denne (t.j. aj počas víkendov a štátnych sviatkov) od 4:00 do 24:00 hod. 

    Mimo týchto hodín sa ŠI otvára nasledovne: od 2:00 do 2:15 hod. 

 

3. Cena nájomného na 1 mesiac v 3-lôžkovej izbe – 56,- €/osoba/mesiac 

 

4. Univerzita poskytuje v súlade s rozpisom rozpočtu na akademický rok 2019/2020    

    príspevok na jednu študentku vo výške 7 € na mesiac, počas jej ubytovania v ubytovacom  

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

    finančných prostriedkov na financovanie príspevku na ubytovanie študentov, študentky si      

    uhradia cenu za ubytovanie v plnej výške. 

 

5. Úhradu za ubytovanie si bude hradiť každá študentka na základe obdržanej faktúry    

    bankovým prevodným príkazom  

 

6. Podmienky ubytovania: 

    a) Študentky sa zmluvne zaviazali užívať poskytnuté ubytovacie miesto počas celého  

        akademického roka, t. j. od 01. 09. 2019 do 30. 06. 2020. 

    b) Študentky sa zaväzujú dodržiavať Internátny  poriadok, všetky povinnosti, príkazy,      

        a zákazy 

    c) Študentky sa zaväzujú rešpektovať zákaz fajčenia v celom areáli. 

    d) Pri nástupe a preberaní izby študentka ubytovateľovi: 

- odovzdá vyplnenú kartu ubytovaného študenta, spolu s fotografiou (1ks 2,5x3,5 cm)     

   na ubytovací preukaz. KARTA UBYTOVANÉHO ŠTUDENTA – viď. Príloha 

   č. 1 

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

         nároku na vrátenie už uhradených splátok, ak študentka nedodržiava     

         INTERNÁTNY PORIADOK , ktorý obdrží pri ubytovaní, používa priestory k       

         trestnej činnosti. 

     g) Študentka 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 študentka povinná neporušenú bielizeň vrátiť. 

 

7. Telefónny kontakt na vrátnicu internátu: 033/555 26 10. 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Karta 

ubytovaného študenta v čase od 1.9.2019 do 30.6.2020 

 

Priezvisko a meno študenta: .................................................... dátum a miesto nar.: .............................. 

Adresa trvalého bydliska: .......................................................................................................................... 

ČOP: .................................. č. .telefónu: ................................. e.mail.adresa ........................................... 

Škola: ...................................................... Fakulta: ..................... .št.Bc.roč.: ............ .št.Mgr..roč.: ......... 

Priezvisko a meno rodičov:   ...................................................................................................................... 

Adresa bydliska rodičov: ................................................................................ č. telefónu: ....................... 

Prihlasujem elektrospotrebiče: ................................................................................................................. 

 

 

V Trnave ............................................                       podpis študenta......................................................... 

 

V zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva 

sprostredkovateľ svojim podpisom súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním osobných údajov uvedených 

v tejto karte na účely spracovania, evidencie a archivácie. 

 


